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Generaldirektören har ordet
Ungdomsstyrelsen har i år funnits i 20 år. Under denna tid har vi på myndigheten samlat
erfarenheter och kunskap om ungas levnadvillkor för att stödja myndigheter på nationell,
regional och kommunal nivå.
Unga som grupp har mycket gemensamt men samtidigt finns stora skillnader mellan olika
grupper av unga som växer upp med olika förutsättningar. Målen för den svenska
ungdomspolitiken är att alla unga mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till
inflytande och verklig tillgång till välfärd. Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att följa upp
och analysera ungas livssituation, ett angeläget och viktigt uppdrag.
Huvuddelen av ungdomspolitiken sker lokalt och regionalt, vilket gör myndighetens
uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete särskilt betydelsefullt. Samtidigt är Sverige
en del av den europeiska gemenskapen. Vinsterna med internationellt erfarenhetsutbyte är
tydliga. Den internationella utblicken och samarbetet inom EU kommer därför att ges allt
större utrymme under de kommande åren.
Sedan några år har Ungdomsstyrelsen också ett ytterligare ansvarsområde, politiken för
det civila samhället. Det är en spännande och viktig utmaning att måna om, hantera och
utveckla det civila samhällets villkor inom de ramar och förutsättningar som riksdagen
gett oss. Centralt i vårt uppdrag är att förmedla kunskap till offentliga aktörer på
nationell, regional och kommunal nivå. Målet är att den offentliga sektorn ska bli bättre
på att stödja och samverka med den ideella sektorn. Ett livskraftigt civilsamhälle som
präglas av öppenhet, engagemang och mångfald är en förutsättning för vår demokrati.
Politiken för det civila samhället är ett brett politikområde. Alltifrån ungdomsfrågor till
landsbygds-, försvars- och kulturfrågor har en koppling till civilsamhället och dess
organisationer. Detta gör att gränsen mellan de ansvarsområden vi har fått,
ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället, inte är knivskarp.
Ungdomsstyrelsen är också en bidragsgivande myndighet och inom ramen för våra två
politikområden ger vi stöd till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete.
Att framåt synliggöra dessa båda områden och deras övergripande målsättningar i
myndighetens struktur och utveckla effektiva strategier för att nå målen är prioriterat för
myndigheten.
Min bedömning är att Ungdomsstyrelsens medarbetare, som utgör kärnan av vad
myndigheten är och gör, är redo att inom våra två ansvarsområden bidra till samhällets
utveckling.

Alice Bah Kuhnke,
generaldirektör, Ungdomsstyrelsen
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1

Verksamhetsöversikt
och ekonomisk översikt
1.1

Sammanfattning av verksamheten

År 2013 har varit innehållsrikt för Ungdomsstyrelsen. Under året har den nationella
ungdomspolitiken varit under omprövning och en ny proposition läggs under 2014. Även vårt
ansvar som nationellt kontor inom det ungdomspolitiska samarbetet inom EU har varit föremål för
utredning och diskussion då 2013 var det sista året i en sjuårig programperiod. Det var länge oklart
hur det europeiska ungdomspolitiska samarbetet skulle se ut och vilken roll Ungdomsstyrelsen
skulle få.
Parallellt med detta ser vi att andra delar av verksamheten förstärks. Vi börjar se effekter av att
myndigheten har fått ett bredare ansvarsområde där politiken för det civila samhället nu är en
naturlig del av verksamheten.
Ungdomspolitik
Ungdomsstyrelsen har utifrån sin instruktion ett övergripande ansvar för att de nationella
ungdomspolitiska målen får genomslag inom olika samhällssektorer. Myndigheten kan dock inte i
realiteten säkerställa att så sker. Det som går att styra är myndighetens egen verksamhet och hur den
bedrivs.
Som myndighet med ansvar för att de nationella ungdomspolitiska målen får genomslag har vi
identifierat ett antal viktiga processer som behöver stödjas, utvecklas och fungera på såväl nationell
som lokal nivå. Våra insatser ska baseras på kunskap. För oss är det också viktigt att komplettera
den generella bilden av ungas levnadsvillkor utifrån olika ungdomsgruppers villkor. Det finns
många aktörer som inom sina ansvarsområden bidrar till att de övergripande målen för den
nationella ungdomspolitiken uppnås. Genom tidigare års utredningsverksamhet har
Ungdomsstyrelsen etablerat sig som en trovärdig aktör inom allt fler områden inom
ungdomspolitiken.
En viktig arena för att sprida ungdomsperspektivet och lyfta kunskap om ungas villkor har varit
myndighetsnätverket kring barn- och ungdomsfrågor där Ungdomsstyrelsen under 2013 innehade
ordförandeskapet.
Under året presenterade Ungdomsstyrelsen ett antal viktiga utredningar och rapporter inom ramen
för ungdomspolitiken. Utredningarna bidrog med kunskap om ungas levnadsvillkor, men också med
att identifiera viktiga kunskapsluckor och utvecklingsbehov.
Uppföljningen av ungdomspolitiken består av en årlig uppföljning av indikatorer och en årlig
tematisk fördjupning. Med 5–6 års intervall genomförs också attityd- och värderingsstudier. År
2013 var ett år då alla dessa ungdomspolitiska rapporter presenterades. Vi publicerade även en
utredning om unga, maskulinitet och våld som identifierade viktiga samhällsfrågor som sällan
diskuteras och där tidigare kunskap behöver kompletteras. Temagruppen Unga i arbetslivet tog
också fram ny kunskap inom ramen för ungas arbetsmarknadssituation.
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Ungdomsstyrelsens uppdrag att förmedla kunskap om ungas villkor är en omfattande och viktig
uppgift. Vi har under året arrangerat utbildningar, seminarier och konferenser för att aktivt förmedla
den kunskap vi har inom myndigheten men också annan relevant kunskap. Målgrupp har ofta varit
de som i sin profession ansvarar för verksamheter som rör unga. En större generell insats var till
exempel Ungdomsstyrelsens rikskonferens som under 2013 hade en internationell inriktning med
fokus på Norden och ungas utanförskap på arbetsmarknaden. Vi hade också riktade insatser som
utbildningen Ungas levnadsvillkor och rättigheter som vände sig till kommunala tjänstemän. Vi har
även genomfört stora utbildningsuppdrag på uppdrag av regeringen. Unga, sex och internet samt
Mötesplatser för unga hbt-personer är fleråriga satsningar där 2013 var det sista året. Nytt för året
var utbildningsuppdraget kring unga, maskulinitet och våld.
I uppdraget att stödja kommunernas arbete med en kunskapsbaserad ungdomspolitik har
Ungdomsstyrelsens arbete under året blivit mer metodiskt. Under ett antal år har verksamheten
analyserats och strategier tagits fram och 2013 var det år då det implementerades. Resurserna har
därför huvudsakligen använts för att genomföra ungdomsenkäten Lupp, ge bidrag till kommunernas
arbete samt till utbildningsinsatser.

Politiken för det civila samhället
Under 2013 har Ungdomsstyrelsen alltmer etablerat sig som en aktör inom politiken för det civila
samhället, bland annat genom att bygga nätverk och att samverka med andra relevanta aktörer.
Syftet har både varit att berätta om myndighetens roll och att förmedla kunskap om området till
främst offentliga aktörer.
Uppdraget som kunskapsstöd har gått in i en ny fas. Ungdomsstyrelsen genomförde under året en
första studie om civilsamhällets villkor och förutsättningar. Den ingår i en årlig återkommande
rapportserie och gjordes på ett systematiskt sätt som möjliggör att den replikeras för att se
utveckling över tid. Vi har tagit de första stegen mot att ta fram indikatorer inom området samt
slagit fast den webbaserade kunskapsportalens struktur och framtida innehåll. Kunskapsportalen ska
innehålla vetenskapligt förankrad kunskap om det civila samhället som presenteras på ett sätt som
gör den tillgänglig för målgruppen. Inom ramen för det arbetet har samverkan med relevanta
forskningsmiljöer också inletts.
Under 2013 fördelade Ungdomsstyrelsen för första gången medel till studier om det civila
samhället. En noggrann process för att säkerställa forskningens kvalitet och relevans genomfördes
med en referensgrupp och en vetenskaplig beredningsgrupp inför beslut.
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Organisationsstöd
Under 2013 har Ungdomsstyrelsen fortsatt arbetet kring bidragsgivningen med fokus på att hantera
och administrera stöden på bästa sätt. I det ingår att kontrollera att ansökningarna ligger inom
ramen för syftet och villkoren med respektive stödform, att de föreningar som beviljas bidrag har en
demokratisk uppbyggnad och att verksamheten hos de organisationer som får bidrag inte strider mot
demokratins idéer. Kvalitetssäkring av våra rutiner har skett löpande under året.
Under året har antalet ansökningar till de organisations- och projektbidrag som Ungdomsstyrelsen
ansvarar för ökat från 814 till 850 samtidigt som antalet beviljade ansökningar minskat från 493 till
465. Fler har sökt medel och en mindre andel har beviljats.
Skillnaderna för organisationsstöden är jämfört med tidigare år inte särskilt stora utan den främsta
förklaringen till utvecklingen ser vi inom projektstöden. Andelen beviljade ansökningar skiljer sig
markant mellan de olika stödformerna. Bland organisationsstöden var det 84 procent av
organisationerna som fick sin ansökan beviljad. Motsvarande siffra för projektstöden var 30
procent.
Under 2013 var det något fler barn- och ungdomsorganisationer som fick statsbidrag än tidigare och
det är en trend som vi sett under ett antal år. År 2013 var det första året som den nya förordningen
(2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer tillämpades. I den nya förordningen
har gruppen bidragsgrundande medlemmar vidgats från 7–25 år till 6–25 år. Trots en bredare
målgrupp, och att fler organisationer fått stöd än tidigare, kan vi se att antalet bidragsgrundande
medlemmar som rapporterades 2013 var lägre än 2012.

EU-program
Vi har nu avslutat vårt sjuåriga arbete med EU-programmet Ung och Aktiv i Europa. Ändå in i det
sista var det oklart hur det kommande programmet skulle utformas, vilket påverkat såväl
Ungdomsstyrelsens arbete som de aktörer som velat söka bidrag.
Inom programmet har vi sett samma trend 2013 som tidigare år, nämligen att antalet
bidragsansökningar ökar. Sammantaget var antalet ärenden 380 under 2013, en ökning med 24
procent från 2012. Av totalt 303 bidragsansökningar beviljades 186 medel, vilket motsvarade 61
procent.
En möjlig förklaring till ökningen är att 2013 var det sista året i programperioden. En annan att de
förändringar som infördes under 2012 med färre antal ansökningstillfällen, nya budgetregler och
elektroniska ansökningsformulär bidragit till bättre förutsättningar att planera sina projekt.
Ungdomsstyrelsen fortsatte att prioritera projekt som främjade inkludering av unga arbetslösa under
året, både genom att prioritera projekt som handlade om arbetslöshet och projekt som inkluderade
unga arbetslösa. Generellt utgjorde inkluderingsprojekten 61 procent av alla beviljade projekt.
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1.2

Ekonomisk översikt

Nedan beskriver vi Ungdomsstyrelsens totala kostnader och intäkter uppdelat på verksamhet.

Totala kostnader
Tabell 1.1 Totala kostnader, tkr
Verksamhet

2013

2012

2011

Ungdomspolitik

47 654

36 193

47 957

Organisationsstöd

15 966

15 839

15 078

EU-program

14 332

13 865

12 184

5 033

3 805

-

82 985

69 702

75 219

Civila samhället
Totala kostnader

Ungdomsstyrelsens verksamhet för 2013 överensstämmer ganska väl med den verksamhet som
genomförts tidigare år. Inom ungdomspolitiken var det dock en del skillnader. De huvudsakliga
förändringarna hänförs till uppdraget Temagruppen Unga i arbetslivet där intäkter och därmed
kostnader nästintill fördubblades jämfört med året innan. Även inom ramen för uppdrag med
jämställdhetsanslag ser vi en ökning jämfört med året innan. Politiken för det civila samhället var
nytt 2012 och därför finns ingen jämförelser längre tillbaka än så. Under 2013 har uppdraget
förstärkts på myndigheten och varit högt prioriterat, vilket föranlett en större andel av kostnaderna.

Totala intäkter
Tabell 1.2 Totala intäkter, tkr
2013

2012

2011

Verksamhet Ungdomspolitik
Anslag

31 637

28 393

33 656

Övriga intäkter

16 017

7 800

14 301

15 724

15 736

15 009

242

103

69

Anslag

7 080

7 174

6 348

Övriga intäkter

7 252

6 691

5 836

Verksamhet Organisationsstöd
Anslag
Övriga intäkter
Verksamhet EU-program

Verksamhet Civila samhället
Anslag
Övriga intäkter
Totala intäkter

4 996

3 717

-

37

88

-

82 985

69 702

75 219

Skälen till skillnader jämfört med tidigare år på intäktssidan är desamma som kommenteras ovan
kring kostnader.
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Läsanvisningar till resultatredovisningen
Vi redovisar Ungdomsstyrelsens resultat indelat i fyra verksamhetsområden: ungdomspolitik,
politiken för det civila samhället, organisationsstöd och EU-program. Under varje
verksamhetsområde redovisar vi ett urval av våra prestationer.
I regleringsbrevet för 2013 finns ett antal redovisnings- och återrapporteringskrav som vi redovisar
samlat i kapitel 7. Där redovisar vi också de bidrag som har återrapporteringskrav enligt de
förordningar som styr Ungdomsstyrelsens bidragsgivning. I regleringsbrevet för 2013 finns även ett
antal uppdrag som Ungdomsstyrelsen har redovisat i särskild ordning under 2013. Dessa
kommenteras inte i årsredovisningen.
I kapitlen 2–5 redovisar vi de prestationsområden som vi har identifierat utifrån myndighetens
instruktion. Vi redovisar utvecklingen av våra prestationer på den nivån. Prestationernas kostnader
innefattar faktiska kostnader, lön för personal som har arbetat med prestationerna samt en andel av
de myndighetsgemensamma kostnader och informationskostnader som har fördelats på
verksamheterna. Prestationers kostnader redovisas i tusentals kronor (tkr), och till följd av det kan
summeringsdifferenser förkomma.
Vi beskriver även enskilda prestationer som enligt myndighetens verksamhetsplan för 2013 var
några av de mest väsentliga. Det är prestationer som är särskilt viktiga utifrån myndighetens
ansvarsområde och även möjliga att följa över tid. De valda prestationerna täcker de väsentligaste
delarna av myndighetens verksamhet och ger enligt vår bedömning en rättvis bild av hur
myndigheten arbetar för att fylla uppgifterna i instruktionen.
Det arbete som vi gör utifrån vår instruktion i syfte att vidga ungdomsperspektivet i statliga
myndigheters verksamheter ingår i flertalet av våra prestationer. Främst sker det genom olika
former av samråd, till exempel i referensgrupper och nätverk där vi för dialog med andra statliga
myndigheter.
I anslutning till flera verksamhetsområden har vi bedömt kvaliteten av vår prestation utifrån
målgruppens bedömning. För organisationsstöd och EU-program har vi som mått för god kvalitet
att minst 75 procent av ett urval av Ungdomsstyrelsens målgrupper anser att bidragen är tillgängliga
och att de hanteras effektivt och rättssäkert. Kvaliteten i myndighetens utbildningar, konferenser
och seminarier bedöms utifrån målgruppens svar på frågan om den kunskap de fått är användbar i
arbetet. Kvaliteten bedöms som god om minst 75 procent av deltagarna har svarat att den kunskap
de fått genom utbildningen är mycket eller ganska användbar.
Vi har valt att endast redovisa de målgruppsenkäter där minst 50 procent av de tillfrågade har
svarat. När svarsfrekvensen är mellan 51 och 69 procent redovisar vi resultatet tillsammans med en
kommentar om att resultaten inte är helt tillförlitliga på grund av det relativt höga svarsbortfallet.
Enligt Ungdomsstyrelsens instruktion ska vi inom vårt verksamhetsområde, om det inte finns
särskilda skäl mot detta, med kön som övergripande indelningsgrund redovisa statistik,
uppföljningar och analyser uppdelat på ålder, inrikes respektive utrikes födda samt bostadsort, om
möjligt på stadsdelsnivå. Vi redovisar främst statistik på individnivå i våra rapporter och
utredningar och i det arbetet följer vi instruktionens krav så långt som det är möjligt. Vi har däremot
inga möjligheter att redovisa individegenskaper utöver kön i de sammanställningar som berör vår
bidragsgivning och vårt arbete med EU-program.
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I den bedömning som inleder kapitel 1 sammanfattar vi året som gått och de väsentliga händelser
som skett och några av våra prestationer. Det uppdrag myndigheten har från regeringen är inte
formulerat i mål som är uppföljningsbara och därför diskuterar vi inte måluppfyllelse. Vi beskriver
inte heller effekter då vår verksamhet har en karaktär som gör det svårt att isolera effekterna av vårt
arbete från andra skeenden i samhället som kan ha påverkat våra målgrupper.
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2

Ungdomspolitik

Den svenska ungdomspolitiken är sektorsövergripande och omfattar alla beslut och åtgärder som
påverkar villkoren för unga. Ungdomspolitiken handlar om ungas livssituation inom en rad olika
områden som arbete, boende, utbildning, hälsa, fritid och inflytande. Den nationella
ungdomspolitiken bestäms av regering och riksdag.
Ungdomspolitiken omfattar hela ungdomstiden, det vill säga både övergången från barn till ungdom
och övergången från ungdom till vuxen. Ett övergripande mål för Sveriges ungdomspolitik är att
alla unga mellan 13 och 25 år ska ha verklig tillgång till inflytande och verklig tillgång till välfärd.
För att ungdomspolitikens mål ska förverkligas krävs insatser och åtgärder inom en mängd olika
sektorer och av ett stort antal aktörer.

2.1

Uppdrag

Ungdomsstyrelsen har genom sin instruktion följande uppdrag inom verksamhetsområdet
ungdomspolitik: ta fram och sprida kunskap om ungas levnadsvillkor, verka för att
ungdomsperspektivet utvecklas i statliga myndigheters verksamheter, stödja kommunernas arbete
med en kunskapsbaserad ungdomspolitik, verka för förnyelse och utveckling av ungas fritids- och
föreningsverksamheter.
Utöver instruktionen styrs verksamheten av uppdrag inom ungdomspolitiken i regleringsbrev och
särskilda regeringsbeslut.
Målgrupper för verksamheten inom området ungdomspolitik är regering och riksdag, statliga
myndigheter med verksamhet som på olika sätt berör ungas villkor, regioner, landsting och
kommuner, europeiska nätverk och strukturer inom EU samt det civila samhällets organisationer.
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2.2

2.2.1

Prestationsområden
Ta fram kunskap om ungas levnadsvillkor

Ungdomsstyrelsen följer upp den nationella ungdomspolitiken på uppdrag av regeringen. Det sker
genom att årligen sammanställa indikatorer och göra tematiska fördjupningar inom det område som
regeringen beslutar. Genom dessa återkommande utredningar skapas en bred kunskapsbas om
villkoren för unga. Utöver uppföljningen av ungdomspolitiken genomför vi utredningar som belyser
olika aspekter av ungas villkor. Merparten av dessa genomförs på uppdrag av regeringen.
Under året producerades utredningar och rapporter som beskriver ungas villkor på uppdrag av
regeringen. Dessutom producerades rapporter inom ramen för Temagruppen Unga i arbetslivet.

Tabell 2.1 Ta fram kunskap om ungas levnadsvillkor 2011–2013
Antal utredningar och rapporter

2013

2012

2011

Ungas villkor

4

5

8

Temagruppen Unga i arbetslivet

3

8

5

Totalt

7

13

13

8 457

10 972

12 769

Totala kostnader, tkr

Den stora förändringen under 2013 beror dels på att antalet utredningar inom ramen för
temagruppens uppdrag varit färre, dels på att antalet utredningsuppdrag till Ungdomsstyrelsen
generellt var lägre.
Som en del av Ungdomsstyrelsens ansvar för uppföljningen av den nationella ungdomspolitiken
genomför myndigheten två årliga studier om ungas levnadsvillkor som publiceras i serierna Ung
idag och Fokus. Dessa studier bildar grunden för Ungdomsstyrelsens kunskapsproduktion inom
myndighetens ungdomspolitiska uppdrag.
Under 2013 hade Ungdomsstyrelsen dessutom i uppdrag att genomföra en attityd- och
värderingsstudie samt att slutföra en studie av pojkars och unga mäns attityder och värderingar
kring jämställdhet, maskulinitet och våld, Unga och våld (Ungdomsstyrelsen 2013:1).
Ungdomsstyrelsen är projektägare för Temagruppen Unga i arbetslivet. Projektet är ett samarbete
mellan flera myndigheter (Arbetsförmedlingen, Socialstyrelsen, Skolverket, Försäkringskassan och
Ungdomsstyrelsen) och organisationer (Sveriges Kommuner och Landsting samt Communicare)
och finansieras av Europeiska socialfonden. Temagruppens uppgift är att ta fram kunskap om unga
arbetslösas villkor, om framgångsrika metoder för att förbättra situationen för unga på
arbetsmarknaden samt att identifiera strukturella hinder. Under året togs tre rapporter fram: Två
tomma händer – Entreprenörskap inom arbetsmarknadsprojekt med stöd från Europeiska
socialfonden (Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1), 10 orsaker till avhopp (Temagruppen Unga
i arbetslivet 2013:2) samt 2013 års uppföljning av antalet unga som varken arbetar eller studerar
(Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:3).
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Väsentligaste prestationerna
De väsentligaste prestationerna är de tre rapporter som relaterar till uppföljningen av
ungdomspolitiken: Ung i dag 2013 (Ungdomsstyrelsen 2013:2), Fokus 13 – unga och jämställdhet
(Ungdomsstyrelsen 2013:4) och Ungdomsstyrelsens Attityd- och värderingsstudie 2013 Unga med
attityd 2013 (Ungdomsstyrelsen 2013:3). De beskrivs nedan.
Ung i dag 2013 - en beskrivning av ungdomars villkor

På regeringens uppdrag redovisade 17 myndigheter samt Riksidrottsförbundet under våren 2013
sammanlagt 87 indikatorer på ungas villkor till Ungdomsstyrelsen. Redovisningen följer samma
mönster som tidigare år. Ungdomsstyrelsen sammanställde och analyserade det samlade underlaget
och resultatet presenterades i Ung idag 2013 – en beskrivning av ungdomars villkor
(Ungdomsstyrelsens skrifter 2013:2) som är den åttonde rapporten i serien Ung idag. Av de 87
indikatorerna uppdaterades 73 inför 2013 års redovisning. Förutom rapporten i sin helhet ansvarade
Ungdomsstyrelsen för att redovisa indikatorer inom områdena inflytande samt kultur och fritid.
Rapporten visar generellt både positiva och negativa tendenser i ungdomsgruppen. Bland de
negativa kan nämnas att psykosomatiska symptom som huvudvärk, ont i magen och nedstämdhet
inte minskar och att de idag är dubbelt så vanliga bland tjejer som bland killar samt att ungas
boendesituation har försämrats. Fler kommuner har brist på bostäder för unga, kvarboendet ökar
och en större andel av den disponibla inkomsten går till boende. Till de positiva tendenserna hör att
många unga är intresserade av samhällsfrågor och vill vara med och påverka lokalt.
Fokus 13 – unga och jämställdhet

Varje år ger regeringen Ungdomsstyrelsen i uppdrag att göra en tematisk fördjupning av ungas
levnadsvillkor. Denna analys är ett komplement till den övergripande statistiska kunskap om ungas
levnadsvillkor som Ung idag-rapporterna bidrar med. Temat eller fokusområdet beslutas av
regeringen och handlade 2013 om unga och jämställdhet.
I Fokus 13 – unga och jämställdhet (Ungdomsstyrelsens skrifter 2013:4) görs en bred beskrivning
av jämställdhet bland unga inom områdena utbildning och lärande, arbete och försörjning, hälsa och
utsatthet, inflytande och representation samt kultur och fritid.
Rapporten visar att situationen bland unga inte är jämställd i flera avseenden. I rapporten bekräftas
sådant som är känt sedan tidigare, annat nyanseras och fördjupas. Det är svårt att tala om entydiga
positiva och negativa trender och det finns både positiva och negativa förändringar. I Fokus 13
beskrivs också förändringsarbeten inom de olika områdena. Omfattningen av dessa
förändringsarbeten varierar dock. Flera initiativ har tagits inom utbildningssektorn, men färre på det
arbetsmarknadspolitiska området.
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Med utgångspunkt i de ungdoms- och jämställdhetspolitiska målen presenterar Ungdomsstyrelsen
sex förslag:
•

synliggör barn och unga i uppföljningen av jämställdhetspolitiken

•

förtydliga jämställdhetsperspektivet i satsningen kring psykisk ohälsa 2012–2016

•

granska arbetsmarknadsåtgärder utifrån ett jämställdhetsperspektiv

•

förstärk arbetet mot sexuella trakasserier i skolan

•

stöd forskning kring grupper och maskulinitet och genomför ett avgränsat försök med
våldspreventivt program i Sverige

•

utveckla indikatorerna för uppföljning av ungas kultur och fritid för att förbättra
möjligheterna att följa upp jämställdheten på området.

Attityd- och värderingsstudien – Unga med attityd 2013

Attityd- och värderingsstudien 2013 är den fjärde och hittills största attityd- och värderingsstudie
som Ungdomsstyrelsen har genomfört. En postenkät skickades till 9 000 individer i åldern 16‒74 år
(svarsfrekvensen var 56,5 procent). Upplägget gör det möjligt att göra jämförelser mellan unga och
äldre samt över tid. Skillnader inom ungdomsgruppen åskådliggörs utifrån kön, ålder, inrikes och
utrikes födda, huvudsaklig sysselsättning, boenderegion och föräldrarnas utbildning.
Rapporten Unga med attityd 2013 (Ungdomsstyrelsen 2013:3) belyser ungas attityder och
värderingar inom centrala välfärdsområden och utifrån medborgarskaps- och demokratiperspektiv. I
rapporten beskriver vi ungas attityder till utbildning, arbete och ekonomi, boende och mobilitet. Vi
beskriver hur unga värderar sin livskvalitet och hälsa samt hur de använder sin fritid. Vi redogör
också för deras samhällsintresse och engagemang, deras förväntningar på framtiden och vad de
anser ger mening i livet.
Unga med attityd 2013 innehåller även fördjupningsstudier. Bland annat granskar vi hur ungas
intresse för politik och engagemang i samhällsfrågor har utvecklats de senaste 20 åren och hur
ideologiska unga är i sin syn på samhället, vilka skäl unga har till att vilja flytta och vilka attityder
de har till förvärvsarbete. Vi granskar också sambanden mellan ekonomiska svårigheter och psykisk
hälsa samt arbetslösa ungdomars hälsosituation. Resultaten visar bland annat att trygghet och jobb
är viktiga för unga och att ungas samhällsengagemang är fortsatt starkt.
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2.2.2

Sprida kunskap om ungas levnadsvillkor

En viktig del av arbetet med att bidra till att de nationella ungdomspolitiska målen får genomslag
inom olika samhällssektorer och att ungdomspolitikens mål förverkligas är att förmedla kunskap
om ungas levnadsvillkor.
För att förmedla kunskap om unga och deras villkor genomför myndigheten ett antal olika
konferenser och utbildningar. På dessa förmedlas den kunskap som myndigheten själv producerat
och annan relevant kunskap inom området. Efter att utredningar och rapporter producerats inom
myndigheten deltar våra medarbetare ofta även i andras konferenser, utbildningar och seminarier
för att på så sätt sprida resultat och erfarenheter.
Myndighetens samtliga rapporter och utredningar går att ladda ned på vår webbplats. Visst material
finns till försäljning men mycket är kostnadsfritt och tillgängligt för spridning.
Under året arrangerade Ungdomsstyrelsen ett antal utbildningar, konferenser och seminarier.

Tabell 2.2 Sprida kunskap om ungas levnadsvillkor 2011–2013
Antal utbildningar, konferenser och seminarier

2013

2012

2011

Utbildningar

25

9

16

Konferenser och seminarier

14

4

8

Totalt antal

39

13

24

24 608

15 383

19 650

Totala kostnader, tkr

Kommentar: Vi redovisar här endast konferenser och seminarier som vi själva har arrangerat.

Den kraftiga kostnadsökningen från tidigare år beror på att myndigheten fick ett nytt
utbildningsuppdrag 2013, Unga, maskulinitet och våld, samt på ökade spridningsaktiviteter inom
Temagruppen Unga i arbetslivet. Under 2013 deltog cirka 3 600 personer i utbildningarna,
konferenserna och seminarierna.
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Väsentligaste prestationerna
De väsentligaste prestationerna under 2013 är utbildningarna Unga män, maskulinitet och våld,
Unga, sex och internet samt Ungdomsstyrelsens rikskonferens.

Utbildningar, konferenser och seminarier

En viktig kanal i Ungdomsstyrelsens kunskapsförmedling är myndighetens utbildningar,
konferenser och seminarier. Här redovisar vi utbildningar 1 och konferenser inom ramen för
uppdragen kring Unga män, maskulinitet och våld samt Unga sex och internet. Här redovisas också
myndighetens rikskonferens.
Vi mäter kvaliteten på våra utbildningar, konferenser och seminarier genom att fråga deltagarna om
de anser att kunskapen de har fått genom utbildningen, konferensen eller seminariet är användbar i
det egna arbetet. Här har vi valt att redovisa resultaten enbart för de nationella utbildningarna samt
rikskonferensen. Svarsfrekvensen varierar mellan 56 och 82 procent. Generellt är svarsfrekvenserna
för låga för att resultaten ska kunna vara helt tillförlitliga. Med den svarsfrekvens vi har nu går det
snarare att prata om tendenser. Målgruppens intresse mäts genom att följa upp hur många av
platserna som fylls.
Tendenserna i deltagarnas bedömningar av kunskapen de fick från utbildningen, konferensen eller
seminariet var överlag mycket positiva. Ungdomsstyrelsens övergripande bedömning är att vi har
lyckats väl i att erbjuda våra målgrupper relevant och efterfrågad kunskap.
Förutom dessa utbildningar och konferenser har Ungdomsstyrelsen även fortsatt med
utbildningsinsatser om öppna mötesplatser för unga hbt-personer (se 2.2.4) samt genomfört en
utbildning om ungas levnadsvillkor och rättigheter för kommuner och regioner (se 2.2.3).

Unga män, maskulinitet och våld
På uppdrag av regeringen har Ungdomsstyrelsen under 2013 påbörjat arbetet med att förebygga
flickors och kvinnors utsatthet för våld genom att öka kunskapen om pojkars och unga mäns
attityder och värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld. Vi arbetar också för att
förebygga pojkars och unga mäns utsatthet för och användning av våld. Det gör vi genom att ta
fram kunskap inom området, informera andra myndigheter samt utbilda yrkesverksamma som
möter unga om förekomsten av våld, ungas attityder och användbara metoder för att förebygga våld
bland unga. De utbildningar som genomförts riktades främst till anställda i kommuner som har en
samordnande och utvecklande roll inom skola, fritidsverksamhet och socialtjänst samt inom andra
relevanta verksamheter.
Den nationella utbildningen har innehållit grundläggande kunskap om ungas våldsutövande, våld
som sker bland killar, sexualiserat våld, om det särskilda våld som finns inom hederskulturer men
även om våld som riktas mot specifika grupper som till exempel hbtq-personer. Även olika metoder
i förebyggande arbete och frågor kring konstruktiva förhållningssätt inom olika professioner har
ingått. Vi har också tagit upp olika preventiva perspektiv och samverkansfrågor. Utbildningen var
ett samarbete med Linköpings universitet med möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng. Under
2013 genomfördes fyra utbildningar på tre orter med sammanlagt 140 deltagare som påbörjade
1

Både högskoleutbildningar och övriga utbildningar är inkluderade.
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utbildningen och där 117 deltagare fullföljde. Utvärderingarna visade en mycket positiv bild med
99 procent som uppgav att den förvärvade kunskapen var användbar i arbetet (svarsfrekvensen var
82 procent).
Inom uppdraget anordnades dessutom 9 skräddarsydda endagsutbildningar med totalt 868 deltagare
under 2013. 2 Deltagarna beskriver att detta är ett nytt kunskapsfält och att de har fått upp ögonen
för ett samhällsproblem som man uppfattar inte beskrivits i någon större omfattning tidigare.
Förutom utbildningarna ovan anordnades två konferenser inom ramen för uppdraget under året.
Information har även spridits under Ungdomsstyrelsens rikskonferens och i samband med att
myndigheten deltagit som utställare på andras konferenser under året.

Unga, sex och internet
Ungdomsstyrelsen fortsatte under 2013 arbetet med att förebygga och motverka att unga blir
sexuellt utnyttjade på internet eller via andra interaktiva medier. Vi har gjort det genom att ta fram
kunskap inom området och utbilda personer som möter unga i sin vardag om möjligheter och risker
med internet.
De utbildningar som Ungdomsstyrelsen genomfört riktades främst till anställda i kommuner som
har en samordnande och utvecklande roll inom skola, fritidsverksamhet och socialtjänst samt inom
andra relevanta verksamheter. Det är dessa som möter unga som utsätts eller riskerar att utsättas för
sexuell exponering och de är därför en central målgrupp för arbetet.
Utbildningarna har innehållit grundläggande kunskap om ungas och äldres erfarenheter av och
attityder till sexuell exponering, sex mot ersättning och ungas användning av interaktiva medier.
Även olika metoder i förebyggande arbete och frågor kring konstruktiva förhållningssätt inom olika
professioner har ingått. Vi har också tagit upp olika preventiva perspektiv och samverkansfrågor.
Ungdomsstyrelsen har arrangerat en nationell utbildning i samarbete med Umeå universitet som gav
möjlighet att examinera 7,5 högskolepoäng. Under 2013 genomfördes utbildningen på två orter,
Stockholm och Helsingborg, med sammanlagt 71 deltagare (tre orter med 94 deltagare 2012 och tre
orter med 85 deltagare 2011). Utvärderingarna visade att 98 procent av deltagarna (svarsfrekvensen
var 59 procent) ansåg att utbildningens innehåll var användbar i arbetet (100 procent 2012 och 98
procent 2011). Den låga svarsfrekvensen gör att vi inte kan dra några säkra slutsatser utan enbart
tolka resultaten som tendenser.
Inom uppdraget Unga sex och internet anordnades dessutom 9 skräddarsydda endagsutbildningar
under 2013 med totalt 987 deltagare. Information har även spridits under Ungdomsstyrelsens
rikskonferens och vi har varit utställare på 8 konferenser som arrangerats av andra under året.
(Under 2012 anordnades 6 endagsutbildningar med sammanlagt 587 deltagare och 2011 anordnades
3 endagsutbildningar samt en tvådagarsutbildning med sammanlagt 416 deltagare.)

2

Skräddarsydda utbildningsdagar arrangeras med lokal eller regional samarbetspartner, exempelvis kommunförbund,
länsstyrelser eller yrkeskårer som efterfrågar myndighetens kunskap.
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Ungdomsstyrelsen fick under hösten 2013 ett uppdrag att förebygga hot, kränkningar och
trakasserier på internet. Inom uppdraget ska Ungdomsstyrelsen sammanställa och sprida
information om lagstiftning och annan relevant information samt komplettera det metodmaterial
som tagits fram inom uppdraget för att förebygga sexuell exploatering. Ungdomsstyrelsen har under
hösten påbörjat arbetet med komplettering av metodmaterialet med ett nytt kapitel om hot,
kränkningar och trakasserier med tillhörande kortfilmer. Vi har även anlitat forskare från Lunds
universitet för att analysera en befintlig studie om nätkränkningar utifrån ett ungdomsperspektiv.
Arbetet med att ta fram en bok om hat på nätet riktad till skolelever har påbörjats. Den ska innehålla
information om lagar, regler och vart ungdomar kan vända sig om de blir utsatta. Boken kommer
även att kompletteras med en lärarhandledning.
I december 2013 arrangerades konferensen När motivet är hat, i samarbete med RFSL.
Konferensen med 465 deltagare tog avstamp i frågor om hot, kränkningar och trakasserier med
fokus på hatbrott.

Ungdomsstyrelsens rikskonferens
Ungdomsstyrelsens årliga rikskonferens genomfördes under två dagar i Stockholm i slutet av
november. Ungdomsstyrelsens rikskonferens är myndighetens viktigaste spridningsaktivitet under
året. Det är ett tillfälle då information sprids om merparten av myndighetens uppdrag, med fokus på
de största projekten. Syftet med konferensen är att ge målgruppen relevant och aktuell kunskap,
förmedla inspiration och stimulera till erfarenhetsutbyte. Deltagarna består främst av politiker och
tjänstemän från kommuner och regioner, fritidsledare, lärare, arbetsförmedlare, socialarbetare,
ungdomsorganisationer och forskare.
Temat för rikskonferensen 2013 var Fler unga i arbete i Norden och programmet innehöll 20 olika
seminarier. Hälften av seminarierna hade nordiskt fokus. Några exempel på teman var ungas
situation på arbetsmarknaden, ungas ohälsa, jämställdhet bland unga, unga hbtq-personers
idrottsutövande samt maskulinitet och våld.
Av de 854 deltagarna var 70 från andra nordiska länder. Liksom 2012 och 2011 var konferensen
fullbokad. Av de deltagare som besvarat frågorna i utvärderingen av konferensen var det 47 procent
som besökte den för första gången (48 procent 2012 och 49 procent 2011). Utvärderingen visade att
90 procent av de som svarade på utvärderingen (svarsfrekvensen var 56 procent) ansåg att
innehållet i konferensen var användbart i deras arbete (87 procent 2011 och 95 procent 2011). Den
låga svarsfrekvensen gör att vi inte kan dra några säkra slutsatser utan enbart tolka resultaten som
tendenser.
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Antal kommuner som var representerade minskade jämfört med föregående år som en konsekvens
av det stora antalet deltagare från andra länder. Förutom kommuner fanns även regioner,
samordningsförbund, länsstyrelser och landsting representerade.

Tabell 2.3 Antal deltagare respektive representerade kommuner på Ungdomsstyrelsens
rikskonferens 2011–2013
Antal deltagare
Antal representerade kommuner

2.2.3

2013

2012

2011

854

881

888

90

105

100

Stödja kommunernas arbete med
en kunskapsbaserad ungdomspolitik

Ungdomsstyrelsens uppdrag är att verka för att kommunerna utvecklar en kunskapsbaserad
ungdomspolitik och att stödja denna utveckling. Det är kommunerna som bestämmer hur de vill
skapa och utveckla sin politik för unga. Ungas situation varierar kraftigt mellan och inom
kommunerna.
Ungdomsstyrelsen stödjer arbetet med att utveckla det ungdomspolitiska arbetet på regional och
lokal nivå. Vi arbetar också för att den verksamhet som genomförs ska utgå från kunskap om ungas
situation, villkor och åsikter. Det är viktigt att kommunerna arbetar kunskapsbaserat. Det innebär att
göra egna återkommande uppföljningar av ungas levnadsvillkor, använda fakta som grund för
beslut och göra medvetna prioriteringar utifrån kunskap om unga. Genom produktion av
utredningar och genom att anordna konferenser och utbildningar ger Ungdomsstyrelsen
kommunerna möjlighet att löpande öka sin kunskap om ungdomspolitik och ungas villkor.
Tabell 2.4 Stöd till kommuners arbete med en kunskapsbaserad ungdomspolitik
2013

2012

2011

Antal deltagande kommuner i enkäten LUPP

39

43

23

Beviljade bidrag

14

18

18

1

1

1

4 600

4 677

6 490

Utbildningar
Totala kostnader, tkr
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Väsentligaste prestationerna
De väsentligaste prestationerna under 2013 var bidrag till kommunalt utvecklingsarbete,
enkätverktyget Lupp samt utbildningsinsatsen Ungas levnadsvillkor och rättigheter.
Syftet med bidragsgivningen är att bistå kommunerna i deras ansträngningar att utveckla den lokala
ungdomspolitiken. Genom att erbjuda enkätundersökningen Lupp ges kommunerna möjlighet att
själva följa upp ungas villkor i kommunen och att låta resultaten påverka politiken. För att
ytterligare bistå kommunerna i deras arbete har vi valt att erbjuda utbildningar kring ungas
levnadsvillkor och rättigheter. Dessa tre insatser är strategiskt viktiga för Ungdomsstyrelsen då de
var för sig erbjuder olika slags stöd till kommunerna för att de ska kunna förbättra ungas villkor
lokalt.
Flera av de verksamheter som beskrivs i avsnitt 2.2.2 Sprida kunskap om ungas levnadsvillkor har
kommunala tjänstemän och politiker som målgrupp. Även dessa verksamheter bidrar till att stödja
kommunerna i deras arbete med sin ungdomspolitik.

Bidrag till kommunalt utvecklingsarbete

För de kommuner som vill utveckla sin lokala ungdomspolitik finns det möjlighet att söka
ekonomiskt stöd från Ungdomsstyrelsen. Bidraget är tänkt som ett initialt stöd för ett mer
långsiktigt och strategiskt arbete med ungdomspolitiska frågor i kommunen. Det huvudsakliga
syftet med bidraget under 2013 var att ge stöd till olika former av nätverk för ungdomsfrågor.
Bidraget kunde gå till redan etablerade nätverk eller till aktörer som nu tog chansen att förenas
inom nyskapade nätverk. Stödet kunde sökas av kommuner och regioner. Ideella organisationer och
föreningar kunde också finnas med som samarbetspartner i nätverken.
Ungdomsstyrelsen har prioriterat nätverk som särskilt fokuserar på att få fler unga i arbete,
inflytande och delaktighet, hbtq, normer och trygga mötesplatser, att utveckla kunskapsbaserad
ungdomspolitik samt användningen av Lupp i kommuner och regioner.
Tabell 2.5 Antal sökta och beviljade bidrag till kommunalt utvecklingsarbete 2011–2013
2013

2012

Antal

Totalt

2011

Antal

Sökt

Beviljat

30

14

Beviljat, kr

2 389 250

Antal

Sökt

Beviljat

70

18

Beviljat, kr

2 033 276

Sökt

Beviljat

41

18

Beviljat, kr

1 506 000

Antalet bidragsansökningar har minskat jämfört med tidigare år. Däremot var det en betydligt större
andel av stöden som beviljades stöd. Summan beviljade medel ökat något under 2013 jämfört med
under 2012 och 2011.
Ansökningsomgången 2013 genomfördes sent på året och hade en mycket tydlig prioritering, vilket
sannolikt påverkade ansökningstrycket men också kvaliteten på ansökningarna. Förutom stöd till
nätverk beviljades också bidrag för genomförande av regionala konferenser.
Tidigare år har kommunerna kunnat söka för projekt inom den egna kommunen medan
myndigheten under 2013 tydligt satsade på nätverk mellan olika kommuner. Det kräver en annan
typ av förberedelse och insats från de kommuner som deltar.
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Enkäten Lupp®

För att kommunerna ska kunna fatta bra beslut är det viktigt med kunskap om hur unga i kommunen
har det och hur de ser på sin tillvaro. Ungdomsstyrelsen erbjuder landets kommuner att använda sig
av ungdomsenkäten Lupp, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. Frågorna handlar bland annat
om synen på inflytande och demokrati, situationen i skolan, fritidsaktiviteter, arbete, hälsa och
framtid. Är unga i kommunen trygga eller rädda att utsättas för brott, är de intresserade av att starta
eget företag eller funderar de på att flytta från kommunen? Med resultatet som grund kan
kommunen utforma insatser för att förbättra ungas villkor lokalt.
Inbjudan att delta i Lupp skickas årligen till samtliga kommuner. De kommuner som anmäler
intresse är välkomna att delta. Dock ställs höga krav från Ungdomsstyrelsens sida på deras
förberedelser och genomförande. Det är inte ett mål för myndigheten att så många kommuner som
möjligt ska delta utan istället att de som deltar ska genomföra Lupp med hög kvalitetet.
Genom Lupp får kommunerna möjlighet att ställa frågor till unga i åldern 13–25 år.
Ungdomsstyrelsen ansvarar för enkäter och vägledning och kommunerna som deltar står för
insamling och analys av resultaten. Under 2013 genomförde 29 kommuner samt regionförbundet
Gävleborg (vilket innebar att samtliga 10 kommuner inom regionförbundet deltog) Lupp, varav fem
kommuner för första gången. Det innebär att totalt 154 av landets 290 kommuner nu har genomfört
Lupp. Det motsvarar 53 procent, vilket gör den till en av landets största ungdomsenkäter som
belyser ungas villkor i ett brett perspektiv.

Tabell 2.6 Antal kommuner som deltagit i Lupp 2011–2013
Antal deltagande kommuner

2013

2012

2011

39

43

23

Varje år deltar ett antal kommuner som aldrig gjort Lupp tidigare samtidigt som kommuner som
gjort enkäten en eller flera gånger återvänder i allt högre grad. Av 2013 års ”Lupp-kommuner” hade
84 procent gjort Lupp någon gång tidigare (84 procent 2012 och 61 procent 2011).

Utbildning kring ungas levnadsvillkor och rättigheter

Ungdomsstyrelsen har genomfört fördjupande utbildningar om ungas villkor och ungdomspolitik
sedan 2010.
År 2013 har utbildningen, Ungas levnadsvillkor och rättigheter, genomförts i samarbete med
Högskolan Dalarna. Utbildningen bestod av 6 dagars utbildning. Inom ramen för utbildningen har
en studieresa till Bryssel genomförts. Förutom att förmedla kunskap om ungas olika levnadsvillkor
har syftet varit att ge deltagarna redskap för att stärka och förbättra sitt kunskapsbaserade arbetssätt.
Kursen vänder sig till personer som arbetar på strategisk nivå med frågor som rör ungas
levnadsvillkor och som är verksamma inom företrädesvis kommuner och regioner men även staten
och civila sektorn.
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Utbildningen motsvarar 7,5 högskolepoäng och var avgiftsbelagd för de kommuner, organisationer
och regioner som deltog. Av de 25 deltagare som antogs genomförde 22 deltagare hela programmet,
varav två från Ungdomsstyrelsen (som kompetensutveckling), tre från den civila sektorn, elva från
kommuner, två från kommunala samordningsförbund, tre från regioner och en från ett annat
nordiskt land. I den utvärdering som gjordes efter utbildningens slut svarade 100 procent att de
ansåg att den kunskap de fått under utbildningen var användbar i deras arbete (svarsfrekvensen var
71 procent).

2.2.4

Verka för förnyelse och utveckling av
ungas fritids- och föreningsverksamheter

Ungdomsstyrelsen ska enligt instruktionen verka för förnyelse och utveckling av ungas fritids- och
föreningsverksamheter. Uppdraget genomförs genom ett brett spektrum av insatser inom våra
samtliga verksamhetsområden.
Myndighetens egna indikatorer inom ramen för uppföljningen av ungdomspolitiken i Ung idag rör
bland annat ungas föreningsverksamhet. Även inom ramen för utredningsverksamheten i övrigt
återkommer frågor av betydelse för ungas fritids- och föreningsverksamhet. Genom att arrangera
konferenser och utbildningar bidrar myndigheten till utveckling inom området. Dessa insatser
redovisas i avsnitt 2.2.2 och 2.2.3.
Bidragsgivningen till barn- och ungdomsorganisationer, organisationsstöd och projektstöd är också
viktiga för att säkerställa att unga själva deltar i förnyelse och utveckling. Inom programmet Ung
och Aktiv i Europa är fritids- och föreningsverksamheter centrala. På liknande sätt har delar av
insatserna inom politiken för det civila samhället betydelse för området. Dessa insatser redovisas i
kapitel 3, 4 och 5.

Tabell 2.7 Verka för förnyelse och utveckling av ungas fritids- och föreningsverksamheter
Utbildningsinsatser, konferenser och seminarier
Totala kostnader, tkr

2013

2012

2011

14

14

12

4 578

4 567

8 419
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Väsentligaste prestationerna
Den inom området för ungdomspolitik väsentligaste prestationen är utbildningsuppdraget kring
mötesplatser för unga hbt-personer. Totalt genomfördes elva utbildningar, ett seminarium, två
konferenser och två nätverksträffar under 2013.

Utbildningsuppdrag kring mötesplatser för unga hbt-personer

Personal som arbetar inom fritidsverksamheter för unga erbjöds under 2013 utbildning för att öka
sin kompetens i att skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga homo- och bisexuella samt för
unga transpersoner.
Under 2013 genomförde Ungdomsstyrelsen 10 utbildningar för fritidsledare, pedagoger och chefer
med ansvar inom fritidsområdet samt en utbildning för ideella aktörer, totalt 11 utbildningar (13
under 2012 och 9 under 2011). Utbildningarna innehåller olika metoder för att skapa öppna och
fördomsfria mötesplatser för unga hbtq-personer. Programmet bestod bland annat av föreläsningar
om unga hbtq-personers hälsa och utsatthet, hbtq-begreppet och normkritisk pedagogik. Deltagarna
fick ta del av goda exempel på verksamheter som arbetar normkritiskt samt arbeta utifrån
broschyren Öppna verksamheten! – Ett metodmaterial om normer och inkludering i öppen
ungdomsverksamhet (Ungdomsstyrelsen 2011) som tagits fram inom uppdraget. RFSL Ungdom
har varit Ungdomsstyrelsens främsta samarbetspartner i genomförandet av utbildningarna.
Utöver de 11 utbildningarna har Ungdomsstyrelsen också genomfört en konferens om hbtq och
internet samt en konferens och ett seminarium om hbtq och idrott, totalt 14 aktiviteter.
De 14 aktiviteterna genomfördes med totalt 770 deltagare (14 aktiviteter med 445 deltagare under
2012 och 12 aktiviteter med 508 deltagare under 2011). Av dessa aktiviteter är 13 utvärderade och
fick höga betyg i utvärderingarna, 94 procent av deltagarna (svarsfrekvensen var 54 procent) ansåg
att kunskapen var användbar i deras arbete (97 procent 2012 och 92 procent 2011). Den låga
svarsfrekvensen gör att vi inte kan dra några säkra slutsatser utan enbart tolka resultaten som
tendenser.
Inom uppdraget har även två nätverksträffar (med totalt 50 deltagare) anordnats med fokus på
riktade verksamheter för unga hbtq-personer.
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3

Civila samhället

Regeringens mål är att förbättra villkoren för det civila samhället som en central del av demokratin.
Det sker genom att i dialog med det civila samhällets organisationer utveckla dess möjligheter att
göra människor delaktiga, stärka dess förutsättningar att bidra till samhällsutvecklingen och
välfärden samt genom att fördjupa och förmedla kunskapen om det civila samhället.
Politiken inom området omfattar generella frågor om det civila samhället och dess villkor, bland
annat möjligheten att bilda organisationer, få statligt stöd, göra människor delaktiga och bedriva
verksamhet. Vidare omfattas organisationernas samverkan med den offentliga sektorn genom dialog
och samråd. Området omfattar även studier av det civila samhällets roll, sammansättning,
verksamhet och utveckling. Syftet med politiken för det civila samhället är att lyfta fram dess stora
betydelse, utveckla och tydliggöra relationen mellan staten och det civila samhället samt att lyfta
generella frågor om det civila samhället och dess villkor. I regeringens politik används begreppet
det civila samhället i betydelsen av en arena, skild från staten, marknaden och det enskilda
hushållet, där människor, grupper och organisationer agerar tillsammans för gemensamma
intressen.

3.1

Uppdrag

Ungdomsstyrelsen har utifrån sin instruktion ansvar för att samla och förmedla kunskap inom
området, analysera, följa upp och utvärdera insatser samt bilda nätverk för samverkan med andra
berörda myndigheter och organisationer. Ungdomsstyrelsen ska vara ett myndighetsstöd inom
politiken för det civila samhället.
Målgrupper för verksamheten inom området är regering och riksdag, statliga myndigheter, regioner,
landsting och kommuner samt det civila samhällets organisationer.
Inom detta område är det rollen som myndighetsstöd som redovisas. Flera av myndighetens övriga
delar kan sägas utgöra en del av politiken för det civila samhället men är inte en del av rollen som
myndighetsstöd. Det gäller till exempel den fördelning av bidrag som Ungdomsstyrelsen ansvarar
för. Den verksamheten redovisas i kapitel 4 och 5.
Utöver skrivningarna i instruktionen finns uppdrag inom politiken för det civila samhället i
myndighetens regleringsbrev. I Ungdomsstyrelsens regleringsbrev för 2013 finns ett antal sådana
uppdrag och återrapporteringskrav. Dessa redovisas i kapitel 7.
I detta kapitel redovisar vi det arbete som under 2013 var några av myndighetens väsentligare
prestationer. Dessa var kunskap och spridning samt att bygga nätverk kring politiken för det civila
samhället.
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3.2

3.2.1

Prestationsområden

Kunskap och spridning

Ungdomsstyrelsen ska inom politiken för det civila samhället ansvara för att det finns samlad
kunskap om det civila samhällets villkor, sammansättning och utveckling samt sprida denna
kunskap på nationell, regional och lokal nivå. Vi har också i uppdrag att analysera, följa upp och
utvärdera insatser inom området.
Arbetet med att utveckla en webbaserad kunskapsportal var under året en väsentlig del av
myndighetens arbete för att samla kunskap om det civila samhällets villkor. En annan del var
uppdraget att fördela forskningsmedel till studier om det civila samhället. Vi beskriver det arbetet
närmare i avsnitt 7.14.
Det årliga kunskapsseminariet var den viktigaste spridningsverksamheten under året, i väntan på att
webbportalen ska lanseras under 2014. Vi har också spridit kunskap om den europeiska koden för
idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen, i enlighet med vårt uppdrag av regeringen.
Båda spridningsaktiviteter beskrivs närmare i avsnitt 7.14.
Vi följer upp, analyserar och utvärderar insatserna inom politiken för det civila samhället i den
årliga rapporten om det civila samhällts villkor.

Tabell 3.1 Kunskap och spridning om det civila samhällets villkor 2013
2013
Webbportal

(under framtagning)

Beviljade forskningsansökningar

4

Konferenser och seminarier

1

Spridning av den europeiska koden (antal tillfällen)
Rapporter
Totala kostnader, tkr

24
1
3 910

Kommentar: År 2012 var startåret för uppdraget. Vi har inte delat kostnaderna under 2012 efter de prestationsområden som vi redovisar
för 2013.
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Väsentligaste prestationerna
De väsentligaste prestationerna under året var att ta fram en webbaserad kunskapsportal och en
uppföljningsrapport.

Webbportal

Ungdomsstyrelsen har under 2013 påbörjat ett arbete med att ta fram en webbaserad
kunskapsportal. Arbetet under året har varit inriktat på att utveckla webbplattformen samt på att ta
fram en struktur för innehållet i portalen. Vi har upphandlat den tekniska lösningen för
webbplattformen och tagit fram en struktur för hur innehållet ska presenteras. Syftet med portalen
är att sammanställa och förmedla kunskap om det civila samhället på ett sätt som gör den tillgänglig
för målgruppen. Kunskapsportalen ska omfatta vetenskapligt förankrad kunskap om det civila
samhället. Ambitionen är att på sikt presentera forskningsöversikter inom cirka 35 områden. Under
2013 påbörjades ett antal av forskningsöversikterna som dels tas fram av externa forskare, dels av
utredare på myndigheten. För att göra portalen tillgänglig för besökare med olika förkunskaper
kommer den att innehålla både fördjupande forskningsöversikter och korta sammanfattningar.
Webbportalen kommer att sättas i drift under 2014 och då innehålla ett mindre antal
forskningsöversikter samt en kortare introduktion till övriga områden.

Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar
Ungdomsstyrelsen har i uppdrag att varje år ta fram en rapport om det civila samhällets villkor.
Därför genomfördes under hösten 2012 en enkätstudie som riktade sig till 1 600 ideella föreningar
och trossamfund, varav cirka hälften svarade. Den har legat till grund för den uppföljningsrapport
av det civila samhällets villkor som redovisades till regeringen i april 2013. I rapporten Dialog,
självständighet och långsiktiga förutsättningar – en uppföljning med ideella föreningar i fokus
(Ungdomsstyrelsen 2013) följer vi upp tre av regeringens principer som ska genomsyra politiken
för det civila samhället. Dessa är att föreningar ska ha långsiktiga förutsättningar att driva sina
verksamheter, att det ska finnas en bra dialog mellan det civila och det offentliga samhället och att
föreningarna ska kunna vara självständiga och oberoende i förhållande till det offentliga.
Undersökningen visar att föreningar med offentliga uppdrag inte upplever sig vara styrda av
regeringen eller av andra offentliga myndigheter. Två tredjedelar av föreningarna har haft kontakt
med den offentliga sektorn. De har då diskuterat frågor som rör den egna verksamheten men har
också deltagit i olika samråd, varit remissinstanser och deltagit i olika samverkansprojekt.
Undersökningen visar vidare att de allra flesta föreningar upplever att deras ekonomi klarar av att
driva kärnverksamheten. Däremot upplever de att det är tuffare att få ekonomin att räcka till
utveckling av verksamheten. Samtidigt är det nästan 40 procent av föreningarna som anser att det
ekonomiska läget har försämrats de senaste tre åren. Offentliga bidrag och medlemsintäkter
dominerar föreningarnas inkomster.
Ett antal indikatorer lyfts fram i rapporten som syftar till att ge en tydligare bild av föreningarnas
villkor. Rapporten har under året presenterats vid 19 olika arrangemang, däribland ett eget
seminarium under Almedalsveckan.
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3.2.2

Nätverk och samverkan

Ungdomsstyrelsen har inom politiken för det civila samhället i uppdrag att bilda nätverk för
samverkan med andra berörda myndigheter och organisationer. Vi har utifrån det uppdraget samlat
Myndighetsnätverket. Vi har därtill i uppdrag av regeringen att administrera Partgemensamt forum
(PGF) för dialog mellan regeringen och företrädare för det civila samhällets organisationer. Vårt
arbete med Partgemensamt forum beskrivs närmare i avsnitt 7.14.

Tabell 3.2 Nätverk och samverkan inom politiken för det civila samhället 2013
2013
Nätverks- och samverkansträffar
Totala kostnader, tkr

7
1 123

Kommentar: År 2012 var startåret för uppdraget. Vi har inte delat kostnaderna under 2012 efter de prestationsområden som vi redovisar
för 2013.

Väsentligaste prestationen
Den väsentligaste prestationen under året var arbetet med myndighetsnätverket.

Myndighetsnätverket

Ungdomsstyrelsen har under 2013 samlat ett nätverk av nationella myndigheter kring politiken för
det civila samhället. Nätverket har fokus på kunskapsfrågor relaterade till det civila samhället.
Målsättningen är att utbyta erfarenhet mellan myndigheterna och att generellt stärka kunskapen om
politiken för det civila samhället bland dessa. I nätverket som träffats två gånger under 2013 har
följande 15 nationella myndigheter eller organisationer med myndighetsuppdrag ingått: Allmänna
arvsfonden, Arbetsförmedlingen, Folkbildningsrådet, Handisam, Jordbruksverket, Kulturrådet,
Migrationsverket, Myndigheten för kulturanalys, Riksantikvarieämbetet, Sida, Socialstyrelsen,
Skolverket, Statistiska centralbyrån, Nämnden för statligt stöd till trossamfund (SST) och
Tillväxtverket.
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4

Organisationsstöd

Riksdag och regering prioriterar att stödja föreningslivet för att på så sätt möjliggöra för människor
att delta och engagera sig i samhället och påverka den egna livssituationen. Det överordnade syftet
med Ungdomsstyrelsens bidragsgivning är att bidra till detta.
4.1

Uppdrag

Ungdomsstyrelsen har genom sin instruktion, sitt regleringsbrev, förordningar och särskilda
regeringsbeslut i uppdrag att fördela bidrag till ideella organisationer och i vissa fall bidrag till
stiftelser som saknar vinstsyfte.
Förutom de återrapporteringskrav till årsredovisningen som framgår i regleringsbrev och
förordningar ingår även återrapportering i form av regeringsrapporter som lämnas i särskild ordning
för några av de bidrag som myndigheten hanterar.

4.2

Prestationsområde

Här redovisar vi det arbete med statsbidrag till organisationer och verksamheter som under 2013 var
en av myndighetens väsentligare prestationer.

4.2.1

Fördela bidrag

I enlighet med instruktionen för Ungdomsstyrelsen fullgör myndigheten de uppgifter som framgår
av de förordningar som styr bidragsgivningen. Syftena med bidragen varierar. I de förordningar
som styr organisationsbidragen är intentionerna att stödja själva organiseringen och
organisationernas initiativ och verksamhet utifrån olika ändamål.

Tabell 4.1 Organisationsstöd 2011–2013
Totalt inkomna och
beviljade
ansökningar inom
organisationsstöd

2013
Antal
Sökt

Beviljat

2012
Beviljat,
kr

Antal
Sökt

Beviljat

2011
Beviljat,
kr

Antal
Sökt

Beviljat

Beviljat,
kr

Organisationsbidrag

374

324

258 015 474

371

328

255 837 905

348

313

255 782 673

Projektbidrag

476

141

74 963 244

443

165

84 271 946

665

192

84 933 954

Totalt

850

465

332 978 718

814

493

340 109 851

1 013

505

340 716 627

Totala kostnader, tkr

15 966

15 839

15 078

Kommentar 1: Alla barn- och ungdomsorganisationer som ansökte om organisationsbidrag ansökte även samtidigt om organisationsbidrag till
lokal verksamhet. Åren 2012 och 2011 ansökte några också om bidrag till merkostnader för resurskrävande verksamhet. Antalet ansökningar
är därför inte lika med antalet organisationer som har ansökt om bidrag, och antalet beviljade bidrag är inte lika med antalet organisationer
som tog emot bidrag. Antal ungdomsorganisationer som tog emot bidrag var 103 stycken 2013, 101 stycken 2012 och 97 stycken 2011.
Kommentar 2: I den här tabellen redovisas samtliga stödformer som fick bidrag 2012 och 2011. I tabell 4.3. har de stödformer som inte
hanterats 2013 tagits bort från resultatet 2012 och 2013 och därför avviker totalsiffrorna från varandra i de båda tabellerna.
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För projektbidragen och verksamhetsbidragen är intentionen att främja eller stärka arbetet inom
ramen för de specifika syften som förordningarna anger. Det kan handla om att främja jämställdhet,
etableringen av engagemangsguider för ökad delaktighet i föreningslivet eller om att stärka ungas
demokratiska värderingar. Det kan också handla om att motverka rasism eller liknande former av
intolerans eller att minska antalet aktiva inom våldsbejakande extremistmiljöer.
Ungdomsstyrelsen kontrollerar att ansökningarna ligger inom ramen för syftet och villkoren med
respektive stödform, att de ideella föreningar som beviljas bidrag har en demokratisk uppbyggnad
och att verksamheten hos de organisationer som får bidrag inte strider mot demokratins idéer.
Arbetet för att kvalitetssäkra rutinerna för bidragsgivningen sker löpande i verksamheten. I
Ungdomsstyrelsens rapport Orden, praktiken och verkligheten (Ungdomsstyrelsen 2012), som
myndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen, beskrivs vilka kontroller som görs för att
säkerställa att bidrag beviljas och redovisas i enlighet med gällande förordningar. I den uppföljande
rapporten Bidrag och kvalitet (Ungdomsstyrelsen 2013) beskrivs hur Ungdomsstyrelsens fortsatta
kvalitetssäkringsarbete har genomförts under 2013.
Handläggning av ansökningar och redovisningar

I handläggningen av bidrag görs en bedömning av om organisationernas verksamhet bedrivs i
enlighet med de villkor som anges i respektive förordning eller i anvisningar i regleringsbrev. För
ansökningar om projektbidrag prioriterar Ungdomsstyrelsen generellt projekt där organisationen har
god kapacitet att genomföra projektet, kan visa på behovet av att genomföra insatser och har en
rimlig projektplan i förhållande till syfte och mål. Andra grunder för bedömning är hur samverkan
med andra aktörer ser ut och om projektet har strategier för hur erfarenheter, kunskaper och resultat
tas tillvara och sprids efter projektets slut. Dessutom strävar Ungdomsstyrelsen efter att
projektbidraget fördelas till en mångfald aktörer och att de sprids i hela landet.
Kvaliteten i handläggningen mäts med hjälp av en årlig målgruppsundersökning som riktar sig till
de organisationer som söker bidrag från Ungdomsstyrelsen. Målgruppens syn på bidragens
tillgänglighet, effektivitet och rättssäkerhet var mindre positiv enligt 2013 års mätning än tidigare
år. Det sammanvägda resultatet var att 75 procent av de tillfrågade instämde i att
bidragshanteringen inom organisationsstöd i mycket eller ganska hög grad är tillgängligt, rättssäkert
och effektivt (2012 var det 83 procent och 2011 var det 81 procent). Svarsfrekvensen i årets
målgruppsundersökning var 71 procent.
Under året har en ny webbplats ersatt den tidigare och personalomsättningen har varit relativt hög,
vilket kan vara några bidragande orsaker till att upplevelsen av att tillgänglighet, rättssäkerhet och
effektivitet i hanteringen har minskat. Ett annat skäl kan vara vissa nya regelverk och rutiner som
införts under året.
I tabellerna 4.2 och 4.3 redovisas organisations- och projektbidrag övergripande. En mer detaljerad
redovisning finns i kapitel 7. Där återfinns myndighetens återrapporteringskrav från regleringsbrev
och bidragens förordningar.
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Organisationsbidrag
Tabell 4.2 Organisationsbidrag, belopp samt antal beviljade bidrag per bidragstyp, 2011‒2013
2013
Beviljat,
kr
Barn- och ungdomsorganisationer

2012
Antal

Beviljat,
kr

2011
Antal

Beviljat,
kr

Antal

71 994 993

103

71 994 975

111*

71 941 983

106*

139 999 983

103

139 999 938

101

139 999 698

97

211 994 976

206

211 994 913

212

211 941 681

203

Organisationer bildade på etnisk
grund

18 905 000

56

18 904 998

60

18 904 992

52

Organisationer för homosexuella,
bisexuella, transsexuella eller
personer med könsöverskridande
identitet eller uttryck

6 297 998

7

6 297 994

6

6 298 000

5

20 817 500

55

18 640 000

50

18 638 000

53

258 015 474

324

255 837 905

328

255 782 673

313

Barn- och
ungdomsorganisationernas lokala
verksamheter
Summa**

Kvinnors organisering
Totalt

* År 2012 och 2011 beviljades 10 respektive 9 av organisationerna dessutom statsbidrag för särskilt resurskrävande verksamhet, vilka räknas
in det här antalet beviljade bidrag. Totalt fick 101 organisationer och 97 organisationer bidrag de åren. År 2013 är dessa medel inräknade i det
ordinarie organisationsbidraget.
** Varje barn- och ungdomsorganisation som söker och beviljas bidrag får både organisationsbidrag för organisationens verksamhet och
organisationsbidrag för organisationernas arbete på lokal nivå.
Kommentar: Förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer tillämpas för första gången bidragsåret 2013 och i
enlighet med den lämnas bidrag i form av organisationsbidrag utifrån olika villkor. Det skiljer sig från de struktur-, utvecklings- och
etableringsbidrag som fördelades enligt den tidigare förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer som upphörde att
gälla vid utgången av 2012.

Organisationer på nationell nivå kan söka bidrag från Ungdomsstyrelsen för sin löpande
basverksamhet. Det kallas organisationsbidrag. Sammanlagt 264 organisationer lämnade in
ansökningar och 221 av dem beviljades organisationsbidrag 2013 (103 barn- och
ungdomsorganisationer, 56 organisationer bildade på etnisk grund, 55 organisationer för kvinnors
organisering samt 7 organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med
könsöverskridande identitet eller uttryck). Det var därmed 84 procent av organisationerna som fick
sin ansökan beviljad.
Det var 110 barn- och ungdomsorganisationer som ansökte om organisationsbidrag 2013 och 103
av dem beviljades bidrag. Det går att jämföra med 2012 då 101 organisationer beviljades bidrag och
2011 då 97 organisationer beviljades bidrag. Det är en trend sedan flera år tillbaka att något fler
organisationer beviljas organisationsbidrag varje år.
År 2013 fördelades bidrag till barn- och ungdomsorganisationer för första gången enligt en ny
förordning, förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Syftet
med statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer är att stödja barns och ungdomars
självständiga organisering och inflytande i samhället. Den nya förordningen innebär bland annat att
gruppen bidragsgrundande medlemmar vidgats från 7–25 år till 6–25 år. Förändringen gör det
vanskligt att jämföra medlemstal mellan 2013 och tidigare år.
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Trots en bredare målgrupp och att fler organisationer fått stöd än tidigare, kan vi se att antalet
bidragsgrundande medlemmar som rapporterades 2013 var lägre än 2012. Antalet bidragsgrundande
medlemmar i åldern 6–25 år i ansökan om bidrag för 2013 var 654 582, medan antalet medlemmar i
åldern 7–25 år var 693 584 för 2012 och 602 930 för 2011.
Denna förändring kan i viss mån förklaras med att den nya förordningen har ett högre krav på barns
och ungas inflytande på den lokala nivån i organisationen. I förordningen ställs krav på att varje
medlemsförening ska ha ett medlemsunderlag om minst 60 procent i åldern 6‒25 år. Endast då kan
föreningens medlemmar räknas med som bidragsgrundande. Det finns också ett nytt krav om att
den sökande organisationen varken får tillgodoräkna sig medlemmar eller medlemsföreningar som
har statsbidrag genom Riksidrottsförbundet. Det finns organisationer som har fått räkna bort
medlemmar för 2013 på grund av dessa båda krav. Den konsekvensen av de nya reglerna bekräftas
av organisationer i en undersökning som presenteras i Ungdomsstyrelsens rapport Hur är läget?
Konsekvenser av den nya förordningen för statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer
(Ungdomsstyrelsen 2013). En kraftig förändring i en enda organisation (Sverok) förklarar dock
merparten av det minskade totala antalet medlemmar bland barn- och ungdomsorganisationer
mellan de båda åren. Minskningen i organisationen beror delvis på de nya reglerna, men delvis
också på att flera större e-sportföreningar lagts ner.
På grund av att myndighetens rutiner för att hämta in uppgifter om medlemmar fördelat på kön
ändrades 2013, är det inte möjligt att göra en helt rättvisande jämförelse över tid för andelen tjejer
och killar som är medlemmar i de 103 barn- och ungdomsorganisationerna. Utifrån det underlag vi
har, där merparten av organisationerna lämnat uppgifter, utgör killar i åldern 6‒25 år drygt 56
procent av medlemmarna, medan drygt 43 procent är tjejer. År 2012 rapporterades andelen killar
vara 59 procent och 2011 var andelen 57 procent.
Projektbidrag
Organisationer kan ansöka om medel från Ungdomsstyrelsen till olika projekt utifrån de uppdrag
som regeringen har beslutat om och dessa kallar vi projektbidrag. Ungdomsstyrelsen fördelar också
ett verksamhetsbidrag till antidiskrimineringsverksamhet för löpande arbete i form av
antidiskrimineringsbyråer. I tabell 4.3 redovisas de former av projektbidrag (inklusive
verksamhetsbidraget) som var aktuella under 2013.
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Tabell 4.3 Projektbidrag, belopp samt antal beviljade bidrag per bidragstyp, 2011–2013
2013

2012

2011

Beviljat,
kr

Antal

Beviljat,
kr

Antal

Beviljat,
kr

Antal

21 180 000

32

21 180 000

37

15 497 963

35

3 000 000

4

3 000 000

4

3 264 900

6

5 564 700

9*

6 289 910

11

6 406 100

11

Kvinnors organisering

7 300 765

18

9 522 938

25

10 636 780

31

Jämställdhetsprojekt

8 999 704

22

6 999 924

17

7 282 300

19

2 700 000

9

2 699 940

9

2 700 000

10

8 320 000

16

8 320 000

12

8 671 650

22***

11 500 000

15

10 000 000

16

9 999 538

22

6 297 911

12

70 757 142

168

Stöd till ungdomars
organisering
Statligt stöd till verksamhet
med engagemangsguider
Engagemangsguider, medel för
särskilda jämställdhetsåtgärder

Jämställdhetsarbete bland de nationella
minoriteterna
Verksamheter mot rasism och liknande
former av intolerans
Verksamheter som förebygger och
motverkar diskriminering
Förebygga antidemokratiskt agerande
bland unga**
Demokratifrämjande verksamhet

2 698 840

7

4 469 950

9

Verksamhet mot våldsbejakande
extremism

3 699 235

9

3 690 000

7

74 963 244

141

76 172 662

147

Totalt

* År 2013 fick ett av projekten med engagemangsguider stöd från både anslagsposten Statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn
och ungdomar på lokal nivå och anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder. Det projektet redovisas inte här, utan enbart under Statligt
stöd till verksamhet med engagemangsguider, varifrån det största beloppet beviljades (redovisas i avsnitt 7.2).
** Motsvarar stödformerna Demokratifrämjande verksamhet och Verksamhet mot våldsbejakande extremism 2012 och 2013.
*** Det var totalt 17 organisationer som fick bidrag för antidiskrimineringsverksamhet vid två bidragsomgångar.
Kommentar: Åren 2011 och 2012 fördelades också stöd till Organisationers arbete mot diskriminering och Yrkesinriktat mentorskap för
nyanlända invandrare. År 2011fördelades dessutom stöd till projekt för unga som varken studerar eller arbetar. Dessa stödformer är borttagna
här, vilket påverkar de totala summorna för 2011 respektive 2012. År 2011 fördelades totalt 84 933 954 kr i projektbidrag och 2012 fördelades
totalt 84 271 946 kr i projektbidrag.

Det totala antalet ansökningar inom projektbidrag under 2013 var 476, vilket framgår av tabell 4.1.
Det är fler än 2012, men betydligt färre än 2011. En tydlig förklaring till den stora skillnaden är att
det fanns tre ansökningsomgångar under 2011, medan det endast varit två stycken de senaste två
åren. Fler omgångar innebär fler möjligheter att söka bidrag och också möjlighet för en organisation
som fått avslag att få en ny chans inom kort. En annan förklaring till det höga antalet ansökningar
2011 är att det då gick att söka bidrag från fler olika stödformer än under 2013 och 2012.
Det ökade antalet ansökningar 2013 jämfört med 2012 förklaras nästan helt av ett ökat antal
ansökningar inom Jämställdhetsprojekt och Verksamheter mot rasism och liknande former av
intolerans och i viss mån även Kvinnors organisering.
Av ansökningarna beviljades 30 procent bidrag. Detta kan jämföras med 37 procent 2012 och 29
procent 2011. Ett skäl för en lägre andel beviljade bidrag jämfört med 2012 är just att det inkommit
fler ansökningar än 2012, samtidigt som anslaget i de flesta stödformer varit detsamma eller lägre.
Ett extra anslag till Jämställdhetsprojekt har visserligen möjliggjort att något fler projekt kunnat få
stöd än tidigare, men det har inte motsvarat det ökade antalet ansökningar.
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Informera om bidragens regelverk

Ungdomsstyrelsen anordnade under 2013 fyra informationsträffar för de föreningar som fått avslag
respektive bifall för sina projekt. Utöver detta anordnades även ett öppet hus med enskilda träffar
samt telefonmöten med organisationer som fått avslag på sina projekt. Syftet med de olika träffarna
var att dels informera om hur Ungdomsstyrelsen bedömer ansökningar och om vilka villkor som
gäller, dels om vad organisationerna bör tänka på under projekttiden och i samband med
slutredovisningen. Det fanns också möjlighet att ställa frågor direkt till handläggarna.
Myndigheten hade också fyra informationsträffar för de organisationer som sökt
organisationsbidrag: bidrag till barn- och ungdomsorganisationer, till kvinnors organisering, etniska
organisationer och till Hbtq-organisationer. Syftet med träffarna var att informera om regelverk,
ansökan och om de underlag som ska bifogas en ansökan om organisationsbidrag. Därutöver
ordnades ett fördjupat seminarium för etniska organisationer som särskilt handlade om de underlag
som ska bifogas ansökan.
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5
5.1

EU-program
Uppdrag

Ungdomsstyrelsen har enligt instruktionen i uppdrag att vara nationellt kontor för de EU-program
inom ungdomsområdet som regeringen beslutar om. Myndigheten ansvarar för att programmen
genomförs i Sverige. De program som är aktuella under 2013 är Ung och Aktiv i Europa,
stödstrukturen SALTO Information Resource Center (IRC) och informationsnätverket Eurodesk,
samt EU-programmet Europa för Medborgarna. Inom ramen för Ung och Aktiv i Europa handläggs
och beviljas bidrag till organisationer, kommuner och mer informella grupper. Dessutom anordnar
Ungdomsstyrelsen olika typer av kompetensutveckling för målgruppen som finansieras av
bidragsmedel. Utöver bidragshantering har Ungdomsstyrelsen som nationellt kontor för Ung och
Aktiv i Europa i uppdrag att främja utvecklingen av nationell och europeisk ungdomspolitik samt
nationellt ungdomssamarbete.
Förutom vad som framgår i regleringsbrevet ingår återrapportering i form av regeringsrapporter och
rapporter till Europeiska kommissionen som lämnas i särskild ordning.

5.2

5.2.1

Prestationsområde
Nationellt kontor för Ung och Aktiv i Europa

EU-programmet Ung och Aktiv i Europa syftar till att främja ungas aktiva deltagande i samhället,
interkulturell dialog och en ökad rörlighet inom och utom EU:s gränser. Inom ramen för
programmet fördelar myndigheten bidrag till olika aktörer i enlighet med programmets syfte.

Tabell 5.1 Nationellt kontor för Ung och Aktiv i Europa 2011–2013
Antal inkomna och
beviljade ansökningar
inom EU-programmet
Ung och Aktiv i Europa,
euro
Ung och Aktiv i Europa*

2013
Antal
Sökt
303

TCP**

36

Totalt

339

Kostnader totalt, tkr

Beviljat

2012
Beviljat,
euro

186 3 874 207

Antal
Sökt

Beviljat

2011
Beviljat,
euro

Antal
Sökt

Beviljat

Beviljat,
euro

219

154

2 979 498

257

134

2 613 836

290 908

40

40

383 500

45

45

261 473

222 4 165 115

259

194

3 362 998

302

179

2 875 309

36

10 630

10 150

9 599

* Ung och Aktiv i Europa består av flera delprogram som möjliggör olika typer av ungdomsprojekt samt utbildning och nätverksbyggande.
** TCP (Training and Cooperation Plan) omfattar kompetensutveckling för aktörer inom ungdomssektorn som initieras av Ungdomsstyrelsen.
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Väsentligaste prestationen
Den väsentligaste prestationen var att inom Ung och Aktiv i Europa fördela bidrag och
kompetensutveckla personer som arbetar med unga.
Fördelning av bidrag

Totalt inkom 303 bidragsansökningar till Ung och Aktiv i Europa under 2013. Av dem beviljades
186 medel. Andelen beviljade projekt var 61 procent 2013 (69 procent 2012 och 52 procent 2011)
och sammantaget var det totala antalet ärenden 380 under 2013 (306 under 2012 och 361 under
2011), en ökning med 24 procent från 2012.
Antalet bidragsansökningar inom Ung och Aktiv i Europa ökade med 38 procent under 2013. Inom
nästan alla delprogram ökade antalet ansökningar markant. Ökningen var till exempel 45 procent
för utbildning och nätverksbyggande och 73 procent för ungdomsinitiativ. Det enda delprogram där
antalet ansökningar har fortsatt att minska är europeisk volontärtjänst som minskat med 19 procent
sedan 2012.
En möjlig förklaring till ökningen av antalet bidragsansökningar är att 2013 var det sista året i en
sjuårig programperiod för Ung och Aktiv i Europa och eftersom detaljerna kring det kommande
programmet har varit oklara in i det sista så har många aktörer därför sökt stöd från det gamla
programmet. Vidare har de förändringar som infördes under 2012 med färre antal
ansökningstillfällen, nya budgetregler och elektroniska ansökningsformulär behållits under 2013,
vilket bidragit till bättre förutsättningar för ansökarna att planera sina projekt.
Inom delprogrammet ungdomsutbyte kom 68 ansökningar in (43 under 2012 och 64 under 2011),
en ökning med 58 procent från 2012. Av dessa beviljades 44 (32 under 2012 och 29 under 2011).
Totalt sett ökade andelen ungdomar och ungdomsledare som hade möjlighet att delta i europeiska
projekt med 33 procent jämfört med 2012 (1 575 personer 2013, 1 183 personer 2012 och 928
personer 2011).
Inom delprogrammet ungdomsinitiativ har antalet ansökningar ökat med 73 procent och andelen
beviljade projekt är 61 procent större än 2012 (37 beviljade projekt 2013, 23 beviljade projekt 2012
och 16 beviljade projekt 2011). Ungdomsinitiativ har varit det delprogram som har fått in flest
ansökningar i hela programmet under 2013, vilket är första gången under denna sjuåriga
programperiod.
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Tabell 5.2 Antal inkomna och beviljade ansökningar för samtliga delprogram samt EVS
ackreditering och TCP 2011–2013
2013

Delprogram
Sökt

2012
Beviljat

Sökt

2011
Beviljat

Sökt

Beviljat

Ungdomsutbyte

68

44

43

32

64

29

Ungdomsinitiativ

71

37

41

23

50

16

Demokratiprojekt

9

6

5

3

4

3

Europeisk volontärtjänst

52

48

64

56

76

55

Ung i världen

50

23

32

17

32

13

Utbildning och
nätverksbyggande

29

16

20

10

16

9

24

12

14

10

15

9

303

186

219

151

257

134

EVS ackreditering*

41

33

47

41

59

38

TCP**

36

36

40

40

45

45

Totalt

380

255

306

232

361

217

Möten mellan ungdomar
och personer med
ansvar för
ungdomspolitiken
Summa

*Organisationer som skickar eller ta emot volontärer inom europeisk volontärtjänst måste ansöka om ackreditering.
**TCP (Training and Cooperation Plan) omfattar kompetensutveckling för aktörer inom ungdomssektorn som initieras av Ungdomsstyrelsen.
För TCP 2013 redovisas aktiviteter planerade under 2013 även om genomförandet i vissa fall kan ske fram till och med juni 2014. Samma
redovisningsprincip har använts för 2011 och 2012.

Ansökningarna till europeisk volontärtjänst, EVS, minskade med 19 procent till 52 ansökningar
mellan 2012 och 2013 (64 under 2012 och 76 under 2011), men trots ett minskat antal projekt har
fler unga volontärer fått möjlighet att delta jämfört med 2012. Under 2013 deltog 149 unga inom
EVS (135 under 2012 och 133 personer under 2011). Ungdomsstyrelsen har sedan 2011 arbetat för
att stärka ett långsiktigt och strategiskt arbete inom EVS och allt fler organisationer ansöker numera
om att skicka eller ta emot flera volontärer i samma ansökan, vilket innebär mindre arbete för såväl
ansökare som handläggare, men lika stora möjligheter för målgruppen.
Handläggning av EVS ackreditering har skett löpande under året. Årets resultat är inte fullt
jämförbart med tidigare år eftersom möjligheten att söka och få ackreditering upphörde under
hösten 2013 i väntan på reglerna i det kommande programmet.
Ansökningarna till de mindre delprogrammen ung i världen och demokratiprojekt ökade markant
jämfört med föregående år, med 56 procent för ung i världen och 80 procent för demokratiprojekt,
även om det var från en blygsam nivå. Delprogrammet utbildning och nätverksbyggande ökade
antalet ansökningar med 45 procent jämfört med 2012.
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Tabell 5.3 Antal och andel deltagare i delprogrammen och TCP fördelade på kön, 2011–2013
Delprogram

2013
Antal

Ungdomsutbyte

2012

Andel
tjejer

Andel
killar

Antal

2011

Andel
tjejer

Andel
killar

Antal

Andel
tjejer

Andel
killar

1 575

53

47

1 183

50

50

928

53

47

Ungdomsinitiativ

246

59

41

205

45

55

331

53

47

Demokratiprojekt

235

50

50

582

47

53

102

50

50

149**

42

26

135***

58

38

133

70

30

Ung i världen

718

49

51

623

47

53

344

53

47

Utbildning och
nätverksbyggande

442

46

54

264

41

59

177

52

48

Möten mellan ungdomar
och personer med ansvar
för ungdomspolitiken

880

51

49

1 089

51

49

1 383

49

51

TCP

917

58

42

975

45

55

566

50

50

5 164

52

48

5 056

48

52

3 964

52

48

Europeisk volontärtjänst*

Totalt

* För EVS är vissa volontärer är inte utsedda ännu, därför är inte redovisning av kön komplett.
**Antalet hämtat från Youthlink 2014-02-10. Vi saknar fortfarande uppgifter om kön avseende 48 deltagare, motsvarande 32 procent.
***Antalet hämtat från Youthlink 2014-02-10 (vi redovisade 131 deltagare i årsredovisningen 2012). Vi saknar fortfarande uppgifter om kön
avseende 6 deltagare, motsvarande 4 procent.

Antalet deltagare totalt ökade med 2 procent från 2012 (5 164 personer 2013, 5 052 personer 2012
och 3 964 personer 2011). Inom de flesta delprogram ökade antalet deltagare, framför allt inom
delprogrammen utbildning och nätverksbyggande samt ungdomsutbyte. Ett undantag var
demokratiprojekt där antalet deltagare minskade påtagligt jämfört med 2012. Anledningen är att ett
av de tre beviljade projekten 2012 hade ett ovanligt stort antal deltagare. Könsbalansen bland
deltagarna inom Ung och Aktiv i Europa var liksom tidigare år mycket jämn med totalt 52 procent
tjejer. Lägst andel tjejer med 46 procent hade delprogrammet utbildning och nätverksbyggande. För
europeisk volontärtjänst är inte uppgifterna kompletta eftersom beviljade projekt kommer att startas
under 2014 och de faktiska deltagarna anmäls successivt. I februari 2014 var andelen tjejer bland
volontärerna 42 procent och andelen killar 26 procent. För resterande 48 deltagare hade uppgiften
om kön inte anmälts.
Antal personer ur målgruppen yrkesverksamma som arbetar med unga och som deltog i
kompetenshöjande utbildningar eller seminarier inom TCP (Training and Cooperation Plan) är
något lägre jämfört med året innan, 917 personer, en minskning med 6 procent från 2012 (975
personer 2012 och 566 personer 2011). Bland dem var det 58 procent kvinnor under året (45
procent 2012 och 50 procent 2011). Liksom tidigare år kommer genomförande av planerade
aktiviteter att ske fram till juni året efter beslutat år.
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Tabell 5.4 Bidrag fördelade på delprogram och TCP 2011–2013, euro
Delprogram

2013

2012

2011

Ungdomsutbyte

925 054

710 282

558 223

Ungdomsinitiativ

259 792

182 983

141 589

Demokratiprojekt

264 546

139 978

94 725

1 295 203

1 158 024

1 138 395

Ung i världen

496 782

366 119

264 709

Utbildning och nätverksbyggande

283 900

148 798

141 646

TCP*

290 908

383 500

261 473

Möten mellan ungdomar och personer
med ansvar för ungdomspolitiken

348 930

273 314

274 549

4 165 115

3 362 998

2 875 309

Europeisk volontärtjänst (inkl. kurser)

Totalt

* 2013 års bidrag avser planerade projekt som ska genomföras före utgången av juni 2014.

Bidragsbudgeten från Europeiska kommissionen ökade till totalt 4 170 989 euro, en ökning med 17
procent från 2012. Av dessa medel delade Ungdomsstyrelsen totalt ut 99,9 procent (att jämföra med
94 procent under 2012).

Tabell 5.5 Antal beviljade inkluderingsprojekt samt övriga projekt inom Ung och Aktiv i
Europa, 2011–2013
Inkluderingsprojekt
Övriga projekt
Totalt

2013

2012

2011

113

55

77

73

96

57

186

151

134

I programmet prioriteras unga med begränsade möjligheter och projekt med inkluderingsteman.
Europeiska kommissionen definierar unga med begränsade möjligheter utifrån att de har ett antal
hinder som kan medföra att deras tillgång till icke-formella och formella meriter, mobilitet och
deltagande i samhället är begränsade jämfört med för andra unga. Det kan gälla bristande
utbildning, deras socioekonomiska, geografiska eller kulturella bakgrund samt unga med
funktionsnedsättning. Inkluderingsskälen som angavs av flest projektarrangörer berörde deltagarnas
sociala, kulturella och etniska bakgrund. Under 2013 fortsatte Ungdomsstyrelsen även att prioritera
projekt som främjade inkludering av unga arbetslösa, dels genom projekt som handlade om
arbetslöshet, dels som inkluderade unga arbetslösa själva. Generellt utgjorde inkluderingsprojekten
inklusive arbetslöshetsprojekten 61 procent av alla beviljade projekt.
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Kompetensutveckling av personer som arbetar med unga

Inom ramen för TCP (Training and Cooperation Plan) genomfördes eller planerades 36
kompetenshöjande utbildningsaktiviteter under 2013 (40 under 2012 och 45 under 2011).
Ungdomsstyrelsen har fortsatt att samarbeta med flera aktörer som på uppdrag genomförde större
utbildningsaktiviteter. Under 2013 har seminarier om det nya programmet genomförts på
Ungdomsstyrelsens rikskonferens samt på Europeiska ungdomsveckan.
Ungdomsstyrelsen genomförde även ett flertal endagsutbildningar, så kallade preludium, i
samarbete med externa aktörer samt skrivarstugor i myndighetens egen regi. Målet med den
förstnämnda utbildningssatsningen var att inspirera deltagarna att arrangera egna internationella
projekt. Skrivarstugor anordnades för de sökande som fått avslag på sin bidragsansökan.
Organisationerna erbjöds möjlighet att träffa handläggare från Ungdomsstyrelsen och få råd och
tips på vad som behövs för att en ansökan ska godkännas.
Utöver de ovan nämnda nationella initiativen genomfördes en rad internationella utbildningar i
samarbete med andra programkontor runt om i Europa.
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6

Verksamhetsstyrning
6.1

Organisation

Insynsråd
Ungdomsstyrelsens insynsråd har sammanträtt fyra gånger under året. Rådet bestod 2013
av Kristina Ljungros, Annelie Roswall Ljunggren, Devin Rexvid, Felix König, Soma Amin, Wadih ElAchkar, Stefan Berg, Andreas Carlson, Pia Enochsson (entledigades i september 2013) och Ellen
Landberg (entledigades i april 2013). Ungdomsstyrelsens generaldirektör är ordförande i
insynsrådet.
Anställda
Myndigheten leds av en generaldirektör. Myndigheten hade 75 personer anställda vid årets slut (68
personer 2012 och 71 personer 2011). Av dessa tjänster var 61 tillsvidareförordnanden och 14 var
allmänna visstidsanställningar.
Medeltal anställda i tjänst var 73. Medelåldern var 42 år. Årsarbetskrafter var 69,81.
Åldersspridningen var 22 till 64 år.
Tjänsterna fördelade sig på 54 kvinnor och 21 män, vilket innebär att andelen kvinnor var 72
procent och andelen män 28 procent. Andelen män minskade med 7 procentenheter i förhållande till
2012.
Enheter
Myndigheten är organiserad i tre verksamhetsenheter och en stabsenhet. Enheten för nationell och
kommunal ungdomspolitik (30 personer), enheten för organisationsstöd (14 personer), enheten för
internationellt samarbete (13 personer) och stabsenheten (17 personer).
Sjukfrånvaro
Enligt kraven i FÅB (Förordningen om årsredovisning och budgetunderlag) 7 kap. 3 § ska
myndigheten lämna uppgift om sjukfrånvaro. Ungdomsstyrelsen har följt förordningen. Uppgift ska
inte lämnas om antalet anställda i gruppen är färre än tio personer eller om uppgiften kan hänföras
till en enskild individ.
Tabell 6.1 Anställdas sjukfrånvaro 2013 och 2012
Sjukfrånvaro*

Totalt 2013, andel (%)

Totalt 2012, andel (%)

Totalt

1,20

0,60

Kvinnor

1,50

0,80

Män

0,30

0,20

Anställda 30−49 år

1,50

0,60

Anställda 50 −

0,20

0,60

* Total sjukfrånvaro i procent av tillgänglig arbetstid.
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6.2

Kompetensförsörjning

En partssammansatt grupp ansvarar för att ta fram en årlig plan för kompetensutvecklande insatser
på myndigheten. Under 2013 genomfördes flera aktiviteter inriktade på att myndigheten ska kunna
behålla, utveckla och rekrytera den kompetens som är nödvändig för att uppnå verksamhetens mål.
Myndighetens chefer genomförde utvecklingssamtal med samtliga medarbetare för avstämning av
arbetssituation, arbetsmiljö och kompetensutveckling. Nyanställd personal introducerades till
myndighetens uppdrag och arbetsrutiner samt till statstjänstemannarollen.
En gemensam utvecklingsdag med fokus på framtidsfrågor genomfördes för hela myndigheten.
Vidare genomfördes sista del av processledningsutbildningen som påbörjades året innan. Under året
har också internutbildningar för hela personalen genomförts inom en rad områden, bland annat
offentlighet/sekretess/offentliga handlingar, informationssäkerhet, miljöfrågor, internationellt
samarbete samt projektplanering och -uppföljning. Utöver detta har särskilda utbildningar
genomförts för ledningen, samverkansgruppen och olika arbetsgrupper, till exempel inom
jämställdhetsintegrering, arbetsmiljö, upphandling och samverkansfrågor.
Ett viktigt led i arbetet med att behålla och utveckla kompetens är att se till att kvinnor och män har
lika möjligheter på myndigheten. Ungdomsstyrelsen har under året arbetat enligt myndighetens
jämställdhetsplan som anger mål och riktlinjer för jämställdhetsarbetet samt fastslår ett antal
aktiviteter som ska genomföras.
I arbetet med att rekrytera rätt kompetens eftersträvar Ungdomsstyrelsen en jämn könsfördelning på
myndigheten som helhet och inom enheterna. Ett ytterligare mål är att myndigheten ska rekrytera
personal med olika bakgrund för att behålla den mångfald som finns på myndigheten. Målet är att
en fjärdedel av personalen ska ha utländsk bakgrund, ett mål som myndigheten uppfyllt under ett
flertal år.

6.3

Fördelning av kostnader

Myndigheten leds av en generaldirektör med stöd av en stabsenhet. I den administrativa
verksamheten inom stabsenheten ingick 10,7 årsarbetskrafter 2013. Kostnaden för myndighetens
administration uppgick den 31 december 2013 till 19 546 tkr. Genomsnittlig myndighetsgemensam
kostnad (MGK) per person (59,11 årsarbetskrafter) är 330,67 tkr.
I informationsdelen inom stabsenheten ingick 6,58 årsarbetskrafter 2013. Kostnaden för
myndighetens informationsarbete uppgick den 31 december 2013 till 6 943 tkr.
Informationsinsatsernas kostnader och finansiering fördelas enligt nedan:
•
•
•
•

35 procent till verksamhet Ungdomspolitik
5 procent till verksamhet Politiken för det civila samhället
35 procent till verksamhet Organisationsstöd
25 procent till verksamhet EU-program

Ungdomsstyrelsen har fördelat sina kostnader restlöst.
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7

Återrapporteringskrav
7.1

Statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer

Från och med 2013 fördelas statsbidraget till barn- och ungdomsorganisationer enligt förordningen
(2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. Enligt regleringsbrevet för 2013
tilldelades Ungdomsstyrelsen 71 995 000 kronor att fördela som organisationsbidrag till barn- och
ungdomsorganisationernas verksamhet. Därutöver disponerade myndigheten ytterligare
140 000 000 kronor att fördela som organisationsbidrag ur anslaget Statligt stöd till organisationers
arbete för barn och ungdomar på lokal nivå. Organisationerna ansöker om bidrag från båda
anslagsposterna i en och samma ansökan.
Organisationsbidraget till organisationernas verksamhet kan lämnas till organisationer som
uppfyller delvis olika villkor: barn- och ungdomsorganisationer; barn- och ungdomsorganisationer
som företräder nationella minoriteter i Sverige; barn- och ungdomsorganisationer som företräder
personer med funktionsnedsättning; samt under högst tre år till barn- och ungdomsorganisationer
som inte uppfyller vissa villkor om till exempel antal medlemmar. Nedan redovisas vilka
ungdomsorganisationer som beviljades organisationsbidrag enligt olika villkor samt
organisationsbidrag till arbete på lokal nivå och med vilka belopp. Vidare redovisas antalet
bidragsgrundande medlemmar i ungdomsorganisationerna, antalet medlemmar efter ålder och kön
samt jämförande resultat för 2011–2013.

Tabell 7.1 Organisationsbidrag samt organisationsbidrag till lokala verksamheter 2013, kronor
Organisation

Beviljat,
organisationsbidrag,
kr

Beviljat,
lokala verksamheter,
kr

Albakos Ungdomscenter

422 278

846 733

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige, AUF

438 729

879 720

ATR Ung*

561 318

1 125 530

Booster riksförbund

414 326

830 788

Bosnien-Hercegovinas Muslimska ungdomsförbund, BEMUF

460 497

923 368

Bosnisk Hercegovinska Ungdomsförbundet, BHUF

424 075

850 337

CISV Sverige

725 838

1 455 419

Credo

440 249

882 768

Devote**

404 503

811 092

EFK Ungs Bidragsspår

512 124

1 026 889

Europeiska Ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

385 650

773 288

Fria Moderata Studentförbundet

387 991

777 983

Fritidsforum

618 687

1 240 564

Fältbiologerna

404 347

810 779

Förbundet Aktiv Ungdom

1 435 886

2 879 176

Förbundet Skog och Ungdom

524 646

1 051 997

Förbundet Unga Forskare

789 630

1 583 331

Förbundet Vi Unga

763 849

1 531 636

Föreningen Nordens Ungdomsförbund, FNUF

387 566

777 130
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Grön Ungdom Riksorganisationen

457 922

918 205

IOGT-NTOs Juniorförbund

928 395

1 861 577

jagvillhabostad.nu

394 557

791 148

KFUK-KFUMs Idrottsförbund

395 354

792 746

KFUK-KFUMs Scoutförbund

779 576

1 563 172

KFUK-KFUMs Triangelförbund

679 810

1 363 125

Kontaktnätet

520 103

1 042 888

KRIK ‒ Kristen Idrottskontakt

456 592

915 538

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

461 496

925 372

Liberala Ungdomsförbundet

439 137

880 538

Mattecentrum

517 574

1 037 817

Moderata Ungdomsförbundet

763 338

1 530 612

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF-Ungdom

633 937

1 271 143

Musik och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation, MoKS

589 486

1 182 011

Ny Generation Elev- och Studentorganisation

1 417 386

2 842 080

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

550 770

1 104 380

Peace Works

484 854

972 208

Pingst ung, PU

934 122

1 873 060

Popkollo

397 332

796 713

Reacta

407 915

817 933

RFSL Ungdom

395 908

793 857

Riksförbundet Goodgame

1 040 799

2 086 964

Riksförbundet Sveriges 4H

794 879

1 593 856

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker

467 237

936 883

1 908 110

3 826 058

Riksförbundet Unga Musikanter
Rädda Barnens Ungdomsförbund

460 720

923 816

SALT ‒ Barn och unga i EFS

714 197

1 432 076

Scouterna***

5 806 714

11 643 368

Serbiska Ungdomsförbundet i Sverige

448 541

899 395

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige

461 589

925 558

SESUS

505 510

1 013 626

Studentradion i Sverige

876 105

1 756 727

Svenska Alliansmissionens Ungdom

555 601

1 114 067

Svenska Baptisternas Ungdomsförbund, SBUF

455 012

912 370

Svenska Kyrkans Unga

1 142 760

2 291 412

Svenska Missionskyrkans Ungdom

1 209 467

2 425 170

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund

421 279

844 730

Sveriges Blåbandsungdom

466 205

934 814

Sveriges Ekonomiföreningars Riksorganisation, SERO

467 135

936 679

Sveriges Elevkårer****

2 403 888

4 820 171

Sveriges Elevråd SVEA

537 212

1 077 194

Sveriges Frimärksungdom

496 568

995 696

Sveriges Hundungdom

617 054

1 237 290

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-riks

392 034

786 089

1 526 619

3 061 109

Sveriges Schackförbund
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Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU

604 918

1 212 955

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

537 379

1 077 529

Sveriges Unga Muslimer

468 977

940 372

Sveriges Ungdomsråd

429 469

861 152

Sverok

5 095 292

10 216 856

Syrianska Arameiska Akademikerförbundet, SAAF

413 823

829 780

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet

506 705

1 016 023

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund

550 868

1 104 576

Tamam

388 545

779 093

Turkiska Ungdomsförbundet

495 618

993 791

Ung Företagsamhet i Sverige

924 383

1 853 532

Ung Media Sverige

601 460

1 206 021

Ung Pirat

457 331

917 020

Ung Vänster

495 728

994 012

Unga Humanister

387 136

776 268

Unga KRIS-förbundet

400 454

802 973

Unga Sportfiskares Förbund

437 957

878 172

Unga Örnars Riksförbund

554 907

1 112 675

Ungdom Mot Rasism

502 882

1 008 357

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF

619 556

1 242 307

UngdomsInitiativet inom Syrisk - Ortodoxa Ärkestiftet

448 225

898 761

UNGiKÖR

594 563

1 192 192

Utrikespolitiska Förbundet Sverige

428 296

858 800

Älska livet
Totalt

420 182

842 531

64 047 642

128 425 517

* Organisationen hette vid ansökan Amatörteaterns Riksförbund.
** Organisationen hette vid ansökan Grounded Association.
*** Organisationen hette vid ansökan Svenska Scoutförbundet.
**** Organisationen hette vid ansökan Sveriges Elevråds Centralorganisation, Seco.

Tabell 7.2 Organisationsbidrag till organisationer som företräder nationella minoriteter samt
organisationsbidrag till lokala verksamheter 2013, kronor
Organisation

Beviljat,
organisationsbidrag,
kr

Beviljat,
lokala verksamheter,
kr

Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

382 248

766 467

Romska Ungdomsförbundet

446 692

895 687

Sverigefinska Ungdomsförbundet

393 934

789 899

1 222 874

2 452 053

Totalt
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Tabell 7.3 Organisationsbidrag till organisationer som företräder personer med
funktionsnedsättning samt organisationsbidrag till lokala verksamheter 2013, kronor
Organisation

Beviljat,
organisationsbidrag, kr

Beviljat,
lokala verksamheter, kr

Förbundet Ung med psoriasis

587 251

726 370

Förbundet Unga Rörelsehindrade

589 012

729 901

Riksorganisationen Unga Reumatiker

598 627

749 180

Riksorganisation Unga Synskadade

592 434

736 763

Svenska Celiakiungdomsförbundet

729 755

1 012 113

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

598 146

748 216

Unga Allergiker

626 950

805 973

Unga Hörselskadade

605 420

762 801

Unga Funkisar*

596 882

745 681

5 524 477

7 016 998

Totalt

* Organisationen hette vid ansökan Unga RBU-are.
Kommentar: Samtliga organisationer har fått ett tilläggsbelopp för resurskrävande verksamhet, 225 000 kr, som är inkluderat i bidragsbeloppet
för organisationsbidrag.

Tabell 7.4 Organisationsbidrag beviljade med undantag från vissa villkor samt
organisationsbidrag till lokala verksamheter 2013, kronor
Organisation
Centerpartiets Ungdomsförbund
DövBlind Ungdom
Smart Ungdom
Totalt

Beviljat,
organisationsbidrag, kr

Beviljat,
lokala verksamheter, kr

350 000

701 805

500 000*

701 805

350 000

701 805

1 200 000

2 105 415

* Organisationen har fått ett tilläggsbelopp för resurskrävande verksamhet, 150 000 kronor, som är inkluderat i bidragsbeloppet för
organisationsbidrag.

I tabell 7.5 redovisar vi utvecklingen av medlemsantalet för samtliga barn- och
ungdomsorganisationer som har fått organisationsbidrag under 2013. Uppgiften om medlemmar
avser 31 december 2011. Endast de medlemmar som slutligt rapporterats som bidragsgrundande
medlemmar är medräknade.
Tabell 7.5 Antalet bidragsgrundande medlemmar i ungdomsorganisationerna, 6–25 år, 2013
Organisation

Antal bidragsgrundande
medlemmar

Albakos Ungdomscenter

1 629

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige, AUF

2 196

ATR Ung

3 990

Booster riksförbund

1 869

Bosnien-Hercegovinas Muslimska ungdomsförbund, BEMUF

2 900

Bosnisk Hercegovinska Ungdomsförbundet, BHUF

1 630

Centerpartiets ungdomsförbund
CISV Sverige

782
13 354

Credo

1 092

Devote

1 558

DövBlind Ungdom

40

EFK Ungs Bidragsspår

3 663

Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige

1 035

Fria Moderata Studentförbundet

1 057
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Fritidsforum
Fältbiologerna
Förbundet Aktiv Ungdom

4 154
1 210
15 952

Förbundet Skog och Ungdom

4 557

Förbundet Ung med psoriasis

268

Förbundet Unga Forskare
Förbundet Unga Rörelsehindrade

11 851
336

Förbundet Vi Unga

5 110

Föreningen Nordens Ungdomsförbund, FNUF

1 109

Grön Ungdom Riksorganisationen
IOGT-NTOs Juniorförbund
jagvillhabostad.nu
Judiska Ungdomsförbundet i Sverige

2 185
10 850
1 379
630

KFUK-KFUMs Idrottsförbund

1 273

KFUK-KFUMs Scoutförbund

3 392

KFUK-KFUMs Triangelförbund

11 029

Kontaktnätet

3 424

KRIK ‒ Kristen Idrottskontakt

2 202

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet

3 007

Liberala Ungdomsförbundet

2 075

Mattecentrum

5 515

Moderata Ungdomsförbundet

8 852

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF, Ungdom

8 710

Musik och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation, MoKS

5 078

Ny Generation Elev- och Studentorganisation

3 405

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

3 651

Peace Works

4 046

Pingst ung, PU

11 208

Popkollo

1 281

Reacta

1 553

RFSL Ungdom

1 226

Riksförbundet Goodgame
Riksförbundet Sveriges 4H
Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker
Riksförbundet Unga Musikanter

24 767
7 950
2 066
34 260

Riksorganisation Unga Synskadade

263

Riksorganisationen Unga Reumatiker

639

Romska Ungdomsförbundet

2 230

Rädda Barnens Ungdomsförbund

3 319

SALT ‒ Barn och unga i EFS

6 270

Scouterna

23 430

Serbiska Ungdomsförbundet i Sverige

2 575

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige

2 737

SESUS

5 391

Smart Ungdom

1 617

UNGDOMSSTYRELSEN

2014-02-24

49 (96)

ÅRSREDOVISNING 2013

Studentradion i Sverige

19 842

Svenska Alliansmissionens Ungdom

3 564

Svenska Baptisternas Ungdomsförbund, SBUF

1 799

Svenska Celiakiungdomsförbundet

5 567

Svenska Kyrkans Unga

10 854

Svenska Missionskyrkans Ungdom

12 815

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund
Sverigefinska Ungdomsförbundet
Sveriges Blåbandsungdom
Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Sveriges Ekonomiföreningars Riksorganisation, SERO
Sveriges Elevkårer

1 522
671
1 479
552
3 430
53 683

Sveriges Elevråd SVEA

1 691

Sveriges Frimärksungdom

2 173

Sveriges Hundungdom

6 348

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund P-riks

1 008

Sveriges Schackförbund

21 782

Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund, SSU

3 417

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

5 254

Sveriges Unga Muslimer

2 612

Sveriges Ungdomsråd

1 086

Sverok

123 167

Syrianska Arameiska Akademikerförbundet, SAAF

1 576

Syrianska-Arameiska Ungdomsförbundet

4 890

Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund

6 117

Tamam

1 010

Turkiska Ungdomsförbundet

3 641

Ung Företagsamhet i Sverige

20 544

Ung Media Sverige

6 840

Ung Pirat

1 615

Ung Vänster

1 525

Unga Allergiker

1 391

Unga Funkisar
Unga Humanister

640
1 024

Unga Hörselskadade

491

Unga KRIS-förbundet

1 128

Unga Sportfiskares Förbund

1 961

Unga Örnars Riksförbund

3 332

Ungdom Mot Rasism

3 648

Ungdomens Nykterhetsförbund, UNF

3 572

UngdomsInitiativet inom Syrisk ‒ Ortodoxa Ärkestiftet

2 768

UNGiKÖR

3 359

Utrikespolitiska Förbundet Sverige

2 477

Älska livet
Totalt

1890
654 582
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Tabell 7.6 Antalet bidragsgrundande medlemmar i ungdomsorganisationer 2011–2013
6/7–25 år
Totalt

2013 (6–25 år)

2012 (7–25 år)

2011 (7–25 år)

654 582

693 584

602 930

Kommentar: Förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer tillämpades för första gången bidragsåret 2013 och
enligt den är medlemmar i åldern 6–25 år bidragsgrundande, till skillnad från tidigare reglering, då medlemmar i åldern 7–25 år räknades som
bidragsgrundande. Därför är uppgifterna inte jämförbara över år.

Ungdomsstyrelsens uppgifter om antalet medlemmar i åldern 6–25 år fördelat på kön kommer från
ansökan om organisationsbidrag för barn- och ungdomsorganisationer. År 2013 var uppgiften om
könstillhörighet en frivillig uppgift att lämna vid ansökan. Därför saknas i några fall uppgift om
medlemmar fördelat på kön i tabell 7.7 och det förekommer också i flera fall att uppgifterna om
antalet medlemmar skiljer sig från uppgifterna om antalet bidragsgrundande medlemmar i tabell
7.5.

Tabell 7.7 Antalet medlemmar i ungdomsorganisationerna, 6–25 år efter kön 2013
Organisation
Albakos Ungdomscenter*

Tjejer

Killar

Totalt

847

874

1 721

Assyriska Ungdomsförbundet i Sverige, AUF*

1 418

2 075

3 493

ATR Ung

2 934

1 056

3 990

Booster riksförbund

1 032

837

1 869

Bosnien-Hercegovinas Muslimska Ungdomsförbund, BEMUF

1 385

1 515

2 900

Bosnisk Hercegovinska Ungdomsförbundet, BHUF*

889

891

1 780

Centerpartiets Ungdomsförbund

377

405

782

7 665

5 689

13 354

-

-

1 092

917

641

1 558

25

15

40

1 941

1 722

3 663

582

453

1 035

CISV Sverige
Credo**
Devote
Dövblind Ungdom
EFK UNGs Bidragsspår
Europeiska ungdomsparlamentet (EUP) Sverige
Fria Moderata Studentförbundet
Fritidsforum
Fältbiologerna*
Förbundet Aktiv Ungdom
Förbundet Skog och Ungdom
Förbundet Ung med psoriasis*
Förbundet Unga Forskare
Förbundet Unga Rörelsehindrade*
Förbundet Vi Unga**
Föreningen Nordens ungdomsförbund, FNUF

356

701

1 057

1 611

2 543

4 154

707

380

1 087

10 219

5 733

15 952

1 931

2 626

4 557

240

150

393***

6 563

5 288

11 851

208

155

363

-

-

5 110

667

442

1 109

Grön Ungdom Riksorganisationen

1 367

818

2 185

IOGT-NTOs Juniorförbund

5 947

4 903

10 850

jagvillhabostad.nu

955

424

1 379

Judiska ungdomsförbundet i Sverige

284

346

630

KFUK-KFUMs idrottsförbund

573

700

1 273

KFUK-KFUMs scoutförbund

1 502

1 890

3 392

KFUK-KFUMs triangelförbund

5 463

5 566

11 029

Kontaktnätet

1 448

1 976

3 424
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KRIK ‒ Kristen Idrottskontakt

970

1 232

1 436

1 571

3 007

804

1 249

2 075***

Mattecentrum

3 440

2 075

5 515

Moderata Ungdomsförbundet

4 076

4 776

8 852

Motorförarnas Helnykterhetsförbund, MHF-Ungdom

4 408

4 302

8 710

Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation, MoKS*

2 256

2 826

5 082

Ny Generation Elev- och Studentorganisation*

5 344

3 087

8 431

Nykterhetsrörelsens Scoutförbund

1 782

1 869

3 651

PeaceWorks

3 090

956

4 046

Pingst ung

6 054

5 154

11 208

Popkollo

1 130

151

1 281

Reacta

Kristdemokratiska Ungdomsförbundet
Liberala ungdomsförbundet

2 202

1 080

473

1 553

RFSL Ungdom

409

409

1 226***

Riksförbundet Goodgame

408

24 359

24 767

Riksförbundet Sveriges 4H

6 114

1 836

7 950

Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker

1 106

960

2 066

Riksförbundet Unga Musikanter

21 776

12 484

34 260

Riksorganisation Unga Synskadade

126

137

263

Riksorganisationen Unga Reumatiker*

651

232

883

Romska Ungdomsförbundet*

893

1 357

2 250

Rädda Barnens Ungdomsförbund

1 916

1 392

3 319***

Salt ‒ barn och unga i EFS

3 524

2 746

6 270

Scouterna*

10 266

12 846

23 456***

Serbiska Ungdomsförbundet i Sverige

1 221

1 354

2 575

Serbiska Ungdomsorganisationen i Sverige*

1 213

1 618

2 831

SESUS

2 652

2 739

5 391

799

818

1 617

10 076

9 766

19 842

1 912

1 652

3 564

Smart Ungdom
Studentradion i Sverige
Svenska Alliansmissionens Ungdom
Svenska Baptisternas Ungdomsförbund, SBUF

969

830

1 799

Svenska Celiakiungdomsförbundet

3 561

2 004

5 567***

Svenska Kyrkans Unga

7 065

3 789

10 854

Svenska Missionskyrkas Ungdom

6 835

5 980

12 815

Svenska Röda Korsets Ungdomsförbund*

1 323

491

1 814

Sverigefinska ungdomsförbundet

369

302

671

Sveriges Blåbandsungdom

814

665

1 479

Sveriges Dövas Ungdomsförbund

311

241

552

2 001

1 429

3 430

29 672

24 011

53 683

Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation, S.E.R.O.
Sveriges Elevkårer
Sveriges Elevråd SVEA**

-

-

1 691

Sveriges Frimärksungdom

1 101

1 072

2 173

Sveriges Hundungdom*

5 761

606

6 367

-

-

1 008

9 194

12 588

21 782

Sveriges Personalvetarstuderandes Riksförbund, P-riks**
Sveriges Schackförbund
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Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund*

1 698

1 827

3 525

Sveriges Unga Aktiesparares Riksförbund

1 320

3 934

5 254

Sveriges Unga Muslimer*

1 402

1 295

2 697

Sveriges ungdomsråd**

-

-

1 086

Sverok

9 554

113 613

123 167

Syrianska Arameiska Ungdomsförbundet*

2 367

2 675

5 042

905

671

1 576

3 102

3 015

6 117
1 010***

Syrianska-Arameiska Akademikerförbundet, SAAF
Syrisk Ortodoxa Kyrkans Ungdomsförbund
Tamam

613

386

Turkiska Ungdomsförbundet

1 644

1 997

3 641

Ung Företagsamhet i Sverige

10 796

9 748

20 544

Ung Media Sverige*

4 147

2 703

6 850

Ung Pirat

254

1 361

1 615

Ung Vänster

826

699

1 525

Unga Allergiker

737

654

1 391

Unga Funkisar*

357

283

640

Unga Humanister

345

672

1 024***

Unga Hörselskadade

284

207

491

Unga KRIS-förbundet

467

661

1 128

Unga Sportfiskares Förbund

286

1 675

1 961

Unga Örnars riksförbund*

2 382

1 927

4 309

Ungdom Mot Rasism

2 369

1 279

3 648

Ungdomens Nykterhetsförbund

1 817

1 755

3 572

UngdomsInitiativet inom Syrisk -Ortodoxa Ärkestiftet

1 396

1 372

2 768

UNGiKÖR

2 574

785

3 359

Utrikespolitiska förbundet Sverige**
Älska Livet
Totalt

-

-

2 477

1 062

828

1 890

282 665

367 270

663 207

* Uppgiften om antalet medlemmar fördelat på könstillhörighet skiljer sig från uppgiften om det totala antalet bidragsgrundande medlemmar i
tabell 7.5. Skälet är i de flesta fall att uppgifterna om antalet bidragsgrundande medlemmar har reviderats under handläggningen. Ett annat
skäl är att organisationerna lämnat uppgifter om kön utifrån en större grupp medlemmar än dem som räknas som bidragsgrundande. Eftersom
uppgifter om medlemmar fördelat på kön inte var obligatorisk 2013 har inte organisationen behövt revidera eller korrigera dessa uppgifter på
samma sätt som uppgiften om bidragsgrundande medlemmar.
**Organisationen har inte lämnat uppgift om medlemmars könstillhörighet. De vanligaste skälen är antingen att medlemmarna av principiella
skäl inte vill lämna uppgift om könstillhörighet, eller att de av effektivitetsskäl inte prioriterar att inhämta uppgiften eftersom den inte varit
obligatorisk.
*** Organisationen har även rapporterat in ett antal medlemmar där uppgift om kön saknas eller där individen uppgivit en annan könsidentitet
än kille eller tjej. Därför stämmer inte totalsumman överens med summan av antalet killar och tjejer i organisationen. Totalt är det 808 individer
som rapporterats på det sättet.

Ungdomsstyrelsen har i dagsläget endast möjlighet att redovisa medlemmar fördelat på kön samlat
för åldersgruppen barn och ungdomar i åldern 6–25 år, och inte för ålderskategorier inom den
gruppen. Vi avser att under 2014 se över möjligheten att utveckla redovisningen på det området.
Likaså kommer vi att arbeta med att förbättra rutinerna för att säkerställa mer kompletta uppgifter
om medlemmarnas kön.
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Tabell 7.8 Antalet medlemmar i ungdomsorganisationer, 6/7–25 år, efter kön, 2011–2013
6/7–25 år

2013 (6–25 år)

2012 (7–25 år)

2011 (7–25 år)

Tjejer

282 665

285 631

259 061

Killar

367 270

407 953

343 869

13 272

-

-

663 207

693 584

602 930

Uppgift om kön saknas
Totalt

Kommentar: Förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer tillämpades för första gången bidragsåret 2013 och
enligt den är medlemmar i åldern 6–25 år bidragsgrundande, till skillnad från tidigare reglering då medlemmar i åldern 7–25 år räknades som
bidragsgrundande. Likaså är uppgifterna som lämnas om kön 2013 inte helt kompletta. Därför är uppgifterna inte jämförbara över år.

Tabell 7.9 Jämförelse 2011–2013, kronor
2013
Ungdomsorganisationer

Organisationsbidrag

Beviljat,
kr

2012
Beviljat,
kr

Antal

2011
Beviljat,
kr

Antal

Antal

64 047 642

88

-

-

-

-

1 222 874

3

-

-

-

-

5 524 477

9

-

-

-

-

1 200 000

3

-

-

-

-

Strukturbidrag

-

-

55 326 975

56

54 099 266

49

Utvecklingsbidrag

-

-

4 908 000

12

4 169 170

10

Etableringsbidrag

-

-

8 910 000

27

10 427 997

31

Särskilt bidrag

-

-

900 000

6

1 445 550

7

Resurskrävande verksamhet

-

-

1 950 000

10

1 800 000

9

71 994 993

103

71 994 975

111

71 941 983

106

Ungdomsorganisationernas lokala
verksamheter

139 999 983

103

139 999 938

101

139 999 698

97

Totalt

211 994 976

206

211 994 913

212

211 941 681

203

Organisationsbidrag till organisationer
som företräder nationella minoriteter
Organisationsbidrag till organisationer
som företräder unga med
funktionsnedsättning
Organisationsbidrag beviljat med
undantag från vissa villkor

Summa

Kommentar: Förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer tillämpas för första gången bidragsåret 2013 och i
enlighet med den lämnas bidrag i form av organisationsbidrag utifrån olika villkor. Det skiljer sig från de struktur-, utvecklings- och
etableringsbidrag som fördelades enligt den tidigare förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer som upphörde att
gälla vid utgången av 2012. I samband med tillämpningen av den nya förordningen har också en ny fördelningsnyckel för bidragsfördelningen
tagits i bruk.
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7.2

Statligt stöd till ideella organisationers arbete
för barn och ungdomar på lokal nivå

Enligt villkor i regleringsbrevet för 2013 skulle Ungdomsstyrelsen utlysa och fördela:
• 140 000 000 kronor i organisationsbidrag till de bidragsberättigade ungdomsorganisationerna.
Detta har redovisats i avsnittet 7.1, tabellerna 7.1–7.4.
• 21 180 000 kronor som projektbidrag dels för bidrag till ideella organisationer för projekt på
lokal nivå med särskilt ändamål att stödja barns och ungdomars självständiga organisering och
inflytande i samhället, dels för stöd till nya organisationer och verksamhetsformer inom barn- och
ungdomsorganisationer på riks- eller lokal nivå som inte passar in i de regler som gäller för
statsbidrag från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.
• 3 000 000 kronor som projektbidrag till ungdomsorganisationer som vill arbeta med
engagemangsguider och liknande metoder av uppsökande karaktär på lokal nivå.

Projektbidrag för att stödja barns och ungdomars
självständiga organisering och inflytande i samhället
År 2013 fördelades projektbidrag till ungas organisering utifrån en ny förordning, förordningen
(2011:65) om statsbidrag till barn- och ungdomsorganisationer. En skillnad från tidigare år är syftet
att bidraget ska fördelas till projekt på lokal nivå med särskilt ändamål att stödja barns och
ungdomars självständiga organisering och inflytande i samhället. Ungdomsstyrelsen tilldelades
21 180 000 kronor att fördela till det ändamålet. I tabell 7.10 redovisas vilka organisationer som
beviljades bidrag och med vilka belopp för 2013. I tabell 7.11 redovisas vilka organisationer av
dessa som beviljats bidrag på grund av att de inte passar in i de regler som gäller för statsbidrag från
etablerade statliga bidragsgivare.
Tabell 7.10 Projektbidrag till ungas organisering 2013, kronor
Organisation

Bidragsbelopp, kr

Amatörkulturens samrådsgrupp

464 000

Bidra Ideell Förening

421 500

Fritidsforum

300 000

Fritidsforum

490 000

Fritidsledarskolorna
Förbundet Hassela Solidaritet
Förbundet Vi Unga

1 485 000
792 200
1 095 000

Föreningen Idrott För Handikappade

530 000

Gröna Studenter*

210 000

Hiv-Sverige

740 000

Individuell människohjälp

898 000

Iruc – Ideellt resurs- och utvecklingscentrum

548 000

LP-Verksamheten nätverket SPIK*

388 000

LSU, Sveriges ungdomsorganisationer

672 557

LSU, Sveriges ungdomsorganisationer

720 000

Pannkakskyrkans Riksorganisation*

792 000
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Radio Fri/Fanzingo
RFSL Ungdom

571 600
1 032 000

Riksförbundet för Folkmusik och Dans*

385 000

Riksförbundet Sveriges 4H

600 000

Romska Ungdomsförbundet

940 000

Royal Rangers Sverige*

410 000

Sáminuorra*

1 120 000

Skånes Dövas Ungdomsråd

520 000

Somaliska Freds- och skiljedomsförening

270 460

Stockholm Gospel*

808 683

Stockholms ungdom

511 000

Studieförbundet Bilda Öst

435 000

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa*

575 000

Sverigefinska ungdomsförbundet

910 000

Verdandi

945 000

Verdandi Stockholmskretsen

600 000

Totalt

21 180 000

* Organisationer som inte passar in i de regler som gäller för statsbidrag och som fick bidrag för att möta villkoren för organisationsbidrag.

Tabell 7.11 Organisationer som inte passar in i de regler som gäller för statsbidrag och som
beviljats projektbidrag med syftet att möta villkoren för organisationsbidrag 2013, kronor
Organisation

Bidragsbelopp, kr

Gröna Studenter

210 000

LP-Verksamheten nätverket SPIK

388 000

Pannkakskyrkans Riksorganisation

792 000

Riksförbundet för Folkmusik och Dans

385 000

Royal Rangers Sverige

410 000

Sáminuorra

1 120 000

Stockholm Gospel

808 683

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

575 000

Totalt

4 688 683

Av totalt 32 beviljade projekt enligt den nya förordningen (2011:65) om statsbidrag till barn- och
ungdomsorganisationer hade åtta som syfte att stödja organisationer som inte passar in de regler
som gäller för statsbidrag. Det är möjligt att få projektbidrag för ett sådant utvecklingsarbete under
maximalt tre år. Fram till och med 2012 kunde Ungdomsstyrelsen med stöd av regleringsbrev
fördela bidrag för samma ändamål till organisationer som inte passar in i de regler som gäller för
statsbidrag. Av de åtta projekt som beviljades medel 2013 för det ändamålet hade tre organisationer
tidigare fått bidrag under två år, nämligen Gröna studenter, Pannkakskyrkan och Saminuorra. Fem
organisationer hade tidigare fått ett sådant bidrag under ett år. Det var Stockholm Gospel, LPVerksamheten nätverket SPIK, Riksförbundet för Folkmusik och Dans, Royal Rangers Sverige och
Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa.
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Projekten handlar i hög grad om att skapa, utveckla eller stärka lokala verksamheter inom
organisationen, men också om ledarutveckling, nätverksbygge, metodutveckling eller
medlemsrekrytering.
Myndighetens bedömning är att stödet haft betydelse för att främja ungas organisering då resultat
från tidigare år visat att projekt som beviljats stöd på detta sätt lyckats utveckla sin verksamhet och
kvalificera sig för statsbidrag.
Tabell 7.12 Jämförelse 2011–2013, kronor
2013
Ungas organisering

2012

Antal

Antal

Antal

Beviljat, kr
Sökt
Projektbidrag

Beviljat

85

2011

32

Beviljat, kr
Sökt

21 180 000

Beviljat

91

37

Beviljat, kr
Sökt

21 180 000

167

Beviljat
33 15 297 963*

* Beloppet stämmer inte överens med det totala beloppet i Årsredovisningen 2012, eftersom vi här inte redovisar bidrag till Nätverk för
ungdomsfrågor som fördelades 2011. Totalt fördelades 15 497 963 kr i bidrag 2011.

Nära 38 procent av ansökningarna fick bifall under 2013. Föregående år fick drygt 40 procent bifall
och under 2011 bara 20 procent. Anslaget för 2011 var lägre, eftersom regeringen avsatte 6 000 000
kronor av anslaget till särskilda stödinsatser för unga som varken studerar eller arbetar, samtidigt
som antalet ansökningar var ovanligt högt. Skillnaden i antal beviljade projekt mellan åren består
huvudsakligen i skillnader i de prioriterade projektens storlek. Det finns en tendens över åren att allt
större projekt beviljas bidrag.
Statligt stöd till verksamhet med engagemangsguider
Ungdomsstyrelsen hade 3 000 000 kronor att fördela till ungdomsorganisationer som vill arbeta
med engagemangsguider och liknande metoder av uppsökande karaktär lokalt i områden med lägre
grad av organisering. Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag och med vilka
belopp samt antal ansökningar och bifall för 2011–2013.
Tabell 7.13 Stöd till engagemangsguider 2013, kronor
Organisation

Beviljat, kr

Fanzingo*

583 500

Föreningen Nordens Ungdomsförbund

564 000

KFUK-KFUM Sverige
Rädda Barnen
Totalt

1 152 500
700 000
3 000 000

* Projektet har även beviljats medel från anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder.

Stöd beviljades till fyra ideella organisationer. Två av dessa är traditionella ungdomsorganisationer.
De övriga två har utpräglad ungdomsverksamhet respektive ett starkt barn- och ungdomsperspektiv
i sin verksamhet. Projekten är förlagda till Alby/Botkyrka, Gävle, Västerås, Skellefteå, Göteborg,
Skärholmen, Bredäng, Liljeholmen, Hägersten, Farsta, Rågsved/Stockholm och Holma
Kroksbäck/Malmö.
Enligt regleringsbrevet ska vi redovisa vilka som har nåtts av satsningen. Genom satsningen med
engagemangsguider har projekten främst nått unga i åldern 13‒25 år i de kommuner och stadsdelar
där projekten pågick under 2013.
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Stödet till verksamheter med engagemangsguider, från de två tilldelade anslagen, kommer att
rapporteras i en särskild regeringsrapport i april 2014. Där kommer det att framgå vilka som har
nåtts av insatserna.
Tabell 7.14 Jämförelse 2011–2013, kronor
2013
Engagemangsguider

2012

Antal
Sökt

Medel från stöd till
arbete på lokal nivå

37*

2011

Antal

Beviljat
4**

Beviljat, kr
3 000 000

Sökt
35*

Antal

Beviljat
5**

Beviljat, kr
3 000 000

Sökt
37*

Beviljat

Beviljat, kr

6***

3 264 900

* Stöd till verksamheter med engagemangsguider har fördelats från två anslagsposter, denna och anslagsposten Särskilda
jämställdhetsåtgärder. Vid ansökningstillfället angav inte föreningarna från vilken anslagspost som stödet söktes. Därför anges det totala
antalet ansökningar både i den här tabellen och i tabell 7.16.
** Ett projekt har även beviljats medel från anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder. Totalt fick 15 projekt stöd från de båda
anslagsposterna 2012. År 2013 var det totalt 13 projekt som fick stöd.
***Två av dessa projekt har även beviljats medel från anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder. Totalt fick 16 projekt stöd från de båda
anslagsposterna 2011.

7.3

Statligt stöd till verksamhet med engagemangsguider

Ungdomsstyrelsen tilldelades 7 000 000 kronor från anslaget Särskilda jämställdhetsåtgärder, varav
6 000 000 kronor fanns att fördela till stöd för organisationer som vill arbeta med
engagemangsguider eller liknande metoder bland kvinnor och tjejer i områden med lägre grad av
organisering. Resterande medel har använts för en utvärdering och för myndighetens administrativa
kostnader. Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp.
Vidare redovisas jämförande resultat för 2011–2013.
Tabell 7.15 Stöd till engagemangsguider från anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder
2013, kronor
Organisation

Beviljat, kr

Boo Folkets Hus

600 000

Byrån mot Diskriminering i Östergötland

915 000

Fanzingo*

410 700

FC Linköping United

565 000

Friluftsfrämjandet

515 000

IM Landskrona

550 000

IM Stockholm

576 000

ProQvi

131 000

Riksteatern Stockholms län

717 000

Somalilands Förening

585 000

Totalt

5 564 700

* Samma projekt som i tabell 7.13, men organisationen har fått bidrag från båda anslagsposterna.
Kommentar: Samtliga avsatta medel kunde inte fördelas eftersom det inte hade inkommit tillräckligt många projektansökningar som
motsvarade de uppställda kraven.
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Tabell 7.16 Jämförelse 2011–2013, kronor
2013
Engagemangsguider

2012

Antal
Sökt

Medel från Särskilda
jämställdhetsåtgärder

Beviljat

37*

2011

Antal
Beviljat, kr

10**

5 564 700

Sökt
35*

Antal

Beviljat

Beviljat, kr

11**

6 289 910

Sökt
37*

Beviljat
12***

Beviljat, kr
6 406 100

* Stöd till verksamheter med engagemangsguide har fördelats från två anslagsposter, denna och anslagsposten Statligt stöd till ideella
organisationers arbete för barn och ungdomar på lokal nivå. Vid ansökningstillfället angav inte föreningarna från vilken anslagspost som
bidraget söktes. Därför anges det totala antalet ansökningar både i den här tabellen och i tabell 7.14.
** Ett av dessa projekt har även beviljats medel från anslagsposten Statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på
lokal nivå. Totalt fick 15 projekt bidrag med stöd från de båda anslagsposterna 2012. År 2013 var det totalt 13 projekt som fick stöd.
*** Två av dessa projekt har även beviljats medel från anslagsposten Statligt stöd till ideella organisationers arbete för barn och ungdomar på
lokal nivå. Totalt fick 16 projekt bidrag från de båda anslagsposterna 2011.

7.4

Statsbidrag till kvinnors organisering

I regleringsbrevet för 2013 tilldelades Ungdomsstyrelsen 28 163 000 kronor att fördela som stöd till
kvinnors organisering. Syftet med bidraget är att stödja kvinnors organisering i egna
sammanslutningar. Bidraget ska också främja kvinnors deltagande i demokratiska processer och i
samhällslivet samt möjliggöra för kvinnor att bevaka sina rättigheter och driva sina krav.
Stödet är uppdelat i organisations- och etableringsbidrag samt verksamhetsbidrag.
Verksamhetsbidraget är reglerat och hanteras som ett projektbidrag. Ungdomsstyrelsen beslutar
över hur stor andel av bidraget som ska fördelas enligt de nämnda bidragsformerna. Under 2013
fördelades 74 procent som organisations- eller etableringsbidrag, vilket är en högre andel än
tidigare år (66 procent 2012 och 66 procent 2011). Fördelningsprincipen grundar sig på inriktningen
inom politiken för det civila samhället där regeringen eftersträvar att andelen organisationsbidrag
och liknande generella bidrag ökar i förhållande till mer styrande bidragsformer.
Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades organisations- och etableringsbidrag samt
verksamhetsbidrag och med vilka belopp. Vidare redovisas jämförande resultat för 2011–2013.

Organisations- och etableringsbidrag för kvinnors organisering
Tabell 7.17 Organisations- och etableringsbidrag 2013, kronor
Organisation

Beviljat, kr

Organisationsbidrag
1,6 miljonerklubben

650 000

Amningshjälpen

250 000

Assyriska kvinnoförbundet

380 000

Bethnahrins Kvinnoförbund

330 000

BPW Sweden

250 000

Dea föreningen för kvinnohistoriskt museum

250 000

Federationen Wizo Sverige

650 000

Fjällorna

250 000

Forum-Kvinnor och Funktionshinder

540 000

Fredrika Bremer Förbundet

650 000

Fristående Husmodersförbundet

222 500

Födelsehuset

250 000

Föreningen Tealogerna

222 500

Glöm aldrig Pela och Fadime Riksföreningen

330 000
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Grekiska Riksförbundet

250 000

Haro

600 000

Impra

330 000

Interfem

270 000

Internationella Kvinnoförbundet

280 000

Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet

600 000

Internationella Rom och Resande Kvinnoforum/ IRKF

600 000

Kinesiska Riksförbundet i Sverige

280 000

KSAN

650 000

Kurdistan kvinnoförbund

650 000

Kurdistans demokratiska kvinnoförbund i Sverige

222 500

Kvinnliga Akademikers Förening

222 500

Kvinnoorganisationen vid Serbernas Riksförbund i Sverige

330 000

Kvinnor för Fred

600 000

Kvinnor för mission

330 000

Kvinnor i Svenska kyrkan

330 000

KvinnorKan

190 000

Kvinnors Nätverk

330 000

Kvinnorättsförbundet (KRF)

222 500

Musikföreningen Lilith Eve

190 000

Nätverket Kvinnor i transportpolitiken

222 500

Oberoende Qvinnor

222 500

Operation 1325

650 000

RIFFI

550 000

Riksförbundet Hem och Samhälle

650 000

Sisters International

300 000

Spillkråkan

222 500

Svenska Kvinnors Vänsterförbund

222 500

Sverigefinska Riksförbundet

280 000

Sveriges Ekumeniska Kvinnoråd

650 000

Sveriges Kvinnolobby

650 000

Sverigeunionen av Soroptimistklubbar

380 000

TRIS tjejers rätt i samhället

222 500

Turkiska Kvinnoförbundet

222 500

UN Women Sverige

650 000

Wift Sverige

330 000

Winnet Sverige

650 000

Zonta International Distrikt 21

380 000

Etableringsbidrag
Kristen & Kvinna

250 000

Svensk-Kinesiska Kulturföreningen i Stockholm

200 000

Svensk-Turkiska Kvinnoförbundet

210 000

Totalt

20 817 500
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Tabell 7.18 Jämförelse 2011–2013, kronor
2013
Kvinnors
organisering

2012

Antal
Sökt*

2011

Antal

Beviljat

Beviljat, kr

Sökt*

Antal

Beviljat

Beviljat, kr

Sökt*

Beviljat

Beviljat, kr

Organisationsbidrag

65

52

20 157 500

56

46

17 700 000

51

48

17 516 000

Etableringsbidrag

10

3

660 000

13

4

940 000

13

5

1 122 000

Totalt

75

55

20 817 500

69

50

18 640 000

64

53

18 638 000

* Avser den form av bidrag som organisationen kvalificerade sig för vid bedömningen.

Fler organisationer har sökt bidrag till kvinnors organisering under 2013 än under föregående
redovisade år. Andelen bifall var 73 procent 2013, vilket var jämförbart med 2012 men lägre än
2011, då andelen bifall var 83 procent. Skälet till den lägre andelen bifall kan vara att flera nya
organisationer har sökt bidrag och att dessa har haft en sämre kännedom om bidragsvillkoren vid
sin ansökan. En annan förklaring kan vara att kravet på att organisationen ska ha ett riksintresse
definierades på ett nytt sätt från och med 2012 och att färre därmed motsvarat det kravet.

Verksamhetsbidrag inom kvinnors organisering
Tabell 7.19 Verksamhetsbidrag 2013, kronor
Organisation och ändamål

Beviljat, kr

Demokrati
Romani tjej

170 000

Summa

170 000

Hälsa
1,6 miljonersklubben

373 075

Stockholms tjejjour

684 940

KvinnorKan

550 000

Summa

1 608 015

Internationellt utbyte/konferens
Internationell kamp för kvinnors rättigheter

133 000

Summa

133 000

Jämställdhet/arbetsmarknad
Ukrainska Alliansen i Sverige

150 000

Wift Sverige

300 000

Summa

450 000

Jämställdhet/integration
Interfem

820 000

Summa

820 000

Makt och inflytande
Arvika kyrkliga samfällighet

475 000

Yoko djs

449 000

Kvinnocenter i Tensta-Hjulsta

294 250

Sveriges Kvinnolobby

945 000

Summa

2 163 250
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Opinionsbildning
Femmis

233 000

Svenska kvinnors vänsterförbund

171 500

Summa

404 500

Organisationsutveckling
Gröna kvinnor

440 000

Varken hora eller kuvad, VHEK

520 000

Summa

960 000

Våld mot kvinnor
Srrs Stockholms Romska Kvinnors Rådgivningscentrum & Sociala-Kamratförening

400 000

Women's Liberation, WL

192 000

Summa

592 000

Totalt

7 300 765

Kommentar: Samtliga avsatta medel kunde inte fördelas eftersom ett återstående belopp om 44 735 kr inte räckte till ytterligare ett projekt.

Inom projektbidraget verksamhetsbidrag till kvinnors organisering definieras ändamålen utifrån
den huvudsakliga inriktningen på projekten. De 18 beviljade projektbidragen fördelade sig till
ändamålen enligt följande: demokrati (1), hälsa (3), internationellt utbyte/internationell konferens
(1), jämställdhetsintegrering (0), jämställdhet/arbetsmarknad (2), jämställdhet/integration (1), makt
och inflytande (4), opinionsbildning (2), organisationsutveckling (2) och våld mot kvinnor (2).
Tabell 7.20 Jämförelse 2011–2013, kronor
2013
Kvinnors
organisering

Sökt
Projektbidrag

2012

Antal

71

2011

Antal

Beviljat
18

Beviljat, kr
7 300 765

Sökt
61

Antal

Beviljat
25

Beviljat, kr
9 522 938

Sökt
83

Beviljat
31

Beviljat, kr
10 636 780

Antalet ansökningar ökade något igen efter en minskning under 2012. Med anledning av
Ungdomsstyrelsens omfördelning av anslaget från verksamhetsbidrag till organisations- och
etableringsbidrag, har andelen bifall däremot minskat under 2013 jämfört med tidigare år. Under
2013 beviljades 25 procent bifall jämfört med 41 procent 2012 och 37 procent 2011.
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7.5

Statligt stöd till jämställdhetsprojekt

I regleringsbrevet för 2013 tilldelades Ungdomsstyrelsen 7 000 000 kronor att fördela som stöd för
jämställdhetsprojekt i syfte att främja jämställdhetspolitikens mål. I regeringsbeslut under året
tilldelades Ungdomsstyrelsen ytterligare 2 000 000 kronor att fördela till samma ändamål. Nedan
redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp.
Tabell 7.21 Stöd till jämställdhetsprojekt 2013
Organisation och ändamål

Bidragsbelopp, kr

Makt och inflytande
ABF Malmö

531 704

Crossing boarders

350 000

Fryshuset United Sisters

600 000

Förbundet Skog och Ungdom

346 340

Föreningen Feministiskt perspektiv

300 000

Give it forward

375 000

Grön Ungdom Riksorganisationen

59 400

Kurdistans kvinnoförbund

536 000

Malmö Jämställdhetsbyrå

300 000

RFSL

250 000

Scouterna

500 000

UN Women Sverige

316 000

UN Women Sverige

400 000

Ung Media Sverige

600 000

Wikimedia Sverige

444 000

Summa

5 908 444

Ekonomisk jämställdhet
Fredrika Bremer Förbundet

350 000

Rättviseförmedlingen

400 000

Tensta Kvinno- och Tjejjour
Summa

554 260
1 304 260

Mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet
Diskrimineringsbyrån Humanitas

500 000

Mobila Dokumentärredaktionen

447 000

Riksorganisationen Män för Jämställdhet

400 000

Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund

440 000

Summa

1 787 000

Totalt

8 999 704

Inom statsbidrag till jämställdhetsprojekt har ändamålen definierats utifrån de fyra
jämställdhetspolitiska delmålen. De 22 beviljade projektbidragen har lämnats till olika ändamål
enligt följande: makt och inflytande (15), ekonomisk jämställdhet (3), obetalt hem- och
omsorgsarbete (0) samt mäns våld mot kvinnor och kroppslig integritet (4). Delmålet om makt och
inflytande går att tolka väldigt brett och är en del av förklaringen till varför just så många projekt
syftar till det ändamålet. Delmålet om det obetalda hem- och omsorgsarbetet har alltid haft få
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sökanden. En del av förklaringen kan vara att det handlar mer om det privata, familjen, medan de
ideella organisationer som söker bidrag i större utsträckning arbetar för förändringar i det offentliga.

Tabell 7.22 Jämförelse 2011–2013, kronor
2013
Jämställdhetsprojekt

2012

Antal
Sökt

Projektbidrag

Antal

Beviljat

98

2011

22

Beviljat, kr
8 999 704

Sökt
66

Antal

Beviljat
17

Beviljat, kr
6 999 924

Sökt

Beviljat

124

19

Beviljat, kr
7 282 300

Det finns ett stort intresse för jämställdhetsbidraget bland organisationer i Sverige. Antalet
ansökningar har ökat med cirka 50 procent under 2013 jämfört med under 2012. I år har något fler
projekt kunnat beviljas stöd än tidigare år, tack vare ett större anslag. Därför är andelen bifallna
projekt ungefär densamma 2013 som 2012, medan ett ovanligt högt söktryck under 2011 innebar att
endast 15 procent av ansökningarna kunde få bifall det året.
7.6

Statligt stöd till jämställdhetsarbete inom
de nationella minoriteternas organisationer

Genom regeringsbeslut tilldelades Ungdomsstyrelsen 3 000 000 kronor för verksamheter i de
nationella minoriteternas egna organisationer för jämställdhet och mot diskriminering, varav
2 700 000 kronor, motsvarande 90 procent, skulle fördelas till detta ändamål. Uppdraget löper under
2011–2014. Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp.
Vidare redovisas jämförande resultat för 2011–2013.

Tabell 7.23 Stöd till jämställdhetsarbete bland nationella minoriteter 2013, kronor
Organisation

Beviljat, kr

É Romani Glinda

249 000

Internationella klubb Vorta Drom

120 000

Internationella Rom och Resande Kvinnoforum/ IRKF

500 000

Judiska Församlingen i Stockholm

555 000

Judiska Museet i Stockholm

73 000

Svenska Tornedalingars Riksförbund-Tornionlaaksolaiset, STR-T

509 000

Sverigefinska folkhögskolan

243 000

Sverigefinska Riksförbundet

351 000

Tornedalsteatern

100 000

Totalt

2 700 000
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Tabell 7.24 Jämförelse 2011–2013, kronor
Jämställdhetsarbete
bland nationella
minoriteter
Projektbidrag

2013

2012

Antal
Sökt
25

2011

Antal

Beviljat
9

Beviljat, kr
2 700 000

Sökt
15

Antal

Beviljat
9

Beviljat, kr
2 699 940

Sökt
16

Beviljat
10

Beviljat, kr
2 700 000

Det är ungefär samma antal organisationer som beviljats bidrag under de tre åren och även
anslagsbeloppet har varit detsamma. Däremot var det ett betydligt större antal sökande under 2013
än tidigare, vilket gör att andelen bifall är betydligt lägre än tidigare år, 36 procent jämfört med 60
procent 2012 och 63 procent 2011.
Ungdomsstyrelsen gjorde en särskild informationssatsning under hösten för att få in fler
projektansökningar och myndigheten kan också av andra skäl ha blivit mer känd bland
organisationer som arbetar med frågor som rör nationella minoriteter. Ungdomsstyrelsen tolkar
uppdraget som att bidraget riktas till organisationer som företräder nationella minoriteter, vilket gör
att tre ansökningar som lämnats från andra typer av ideella föreningar har avvisats. Åren 2011 och
2012 fanns alla fem nationella minoriteter i Sverige representerade bland dem som beviljats bidrag.
Under 2013 var alla grupper utom den samiska minoriteten representerade.
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7.7

Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

I regleringsbrevet för 2013 tilldelades Ungdomsstyrelsen 18 905 000 kronor att fördela som stöd
till organisationer bildade på etnisk grund. Syftet med bidraget är att stärka organisationernas egna
initiativ och verksamheter som rör kultur, språk, identitet och delaktighet i samhället.
Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades organisations- eller etableringsbidrag och med
vilka belopp. Vidare redovisas jämförande resultat för 2011–2013.

Tabell 7.25 Stöd till organisationer bildade på etnisk grund 2013, kronor
Organisation

Beviljat, kr

Organisationsbidrag
Afrosvenskarnas Riksförbund

238 603

Albanska Föreningars Union i Sverige

390 787

Albanska riksförbundet Iliria

288 583

Armeniska riksförbundet i Sverige

253 977

Assyriska Riksförbundet i Sverige

503 800

Bangladesh Riksförbund i Sverige

265 048

Bangladesh Riksförening i Sverige

278 992

Bolivianska Riksförbundet

292 353

Bosnien och Hercegovinas Kvinnoriksförbund i Sverige

466 893

Bosnisk-Hercegovinska Riksförbundet i Sverige

627 725

Bosniskhercegovinsk-Svenska kvinnoförbundet*

312 223

Centrum mot rasism

400 000

F.A.P.S. Portugisiska Riksförbundet

235 690

FAIS-IR

287 783

Finlandssvenskarna riksförbund i Sverige

277 491

Grekiska Riksförbundet

410 842

Immigranternas centralförbund

463 797

Immigranternas Riksförbund

256 092

Internationella Kvinnoförbundet

315 113

Irakiska Flyktingarnas Förbund IFF

242 777

Irakiska Riksförbundet i Sverige, IRS

626 708

Iransk och kurdisk integrations riksförbund i Sverige, IKIR

237 748

Iranska flyktingars riksförbund, IFRS

360 583

Iranska Riksförbundet i Sverige

482 436

Kaldeiska riksförbund i Sverige

262 974

Kinesiska Riksförbundet i Sverige

246 716

Kroatiska riksförbundet

410 509

Kurdiska Riksförbundet

444 601

Kurdiska Unionens riksförbund

296 305

Letternas Riksförbund i Sverige**

237 049

Makedoniska riksförbundet

323 541

Polska kongressen i Sverige

374 851

Polska Riksförbundet

278 599

RIFFI

338 372
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Riksförbundet Banjaluka i Sverige

266 835

Ryska riksförbundet i Sverige

287 464

SAFARI Riksförbundet i Sverige

281 996

Serbernas riksförbund i Sverige

483 654

SIOS

480 000

Serbiska riksförbundet

489 391

Slovenska Riksförbundet

248 094

Somaliland riksförbund i Sverige

300 178

Somaliska riksförbundet i Sverige

285 236

Sudanesiska Riksförbundet

270 289

Svensk-Turkiska Riksförbundet

392 572

Sveriges Kinesiska Riksförbund

264 422

Syrianska Riksförbundet i Sverige

699 007

Syrianska-Assyriska Riksförbundet i Sverige, SARS

390 463

Syriska Riksförbundet

239 885

Turkiska Riksförbundet

613 014

Ukrainska Alliansen

240 038

Ungerska Riksförbundet

433 646

Yarsan Förbundet

269 255

Etableringsbidrag
Mongoliska Riksförening i Sverige

80 000

Sverigeesternas förbund

80 000

Sveriges Ingermanländska Riksförbund

80 000

Totalt

18 905 000

* Organisationen hette vid ansökan Bosnisk-svenska Kvinnoförbundet i Sverige.
** Organisationen hette vid ansökan Lettiska Hjälpkommittén.

Tabell 7.26 Jämförelse 2011–2013, kronor
Organisationer
bildade på etnisk
grund

2013

2012

Antal
Sökt

2011

Antal

Beviljat

Beviljat, kr

Sökt

Antal

Beviljat

Beviljat, kr

Sökt

Beviljat

Beviljat, kr

Organisationsbidrag

57

53

18 665 000

58

52

18 264 998

48

46

18 424 992

Etableringsbidrag

15

3

240 000

21

8

640 000

17

6

480 000

Totalt

72

56

18 905 000

79

60

18 904 998

65

52

18 904 992

Andelen som får bifall i stödformen har varit relativt konstant under de tre redovisade åren, mellan
76 och 80 procent, medan antalet sökande har varierat något.
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7.8

Statsbidrag till organisationer för homosexuella,
bisexuella, transsexuella eller personer med
könsöverskridande identitet eller uttryck

I regleringsbrevet för 2013 tilldelades Ungdomsstyrelsen 6 298 000 kronor att fördela som stöd till
organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande
identitet eller uttryck. Syftet med bidraget är att stödja organisationernas egna initiativ och
verksamheter med ändamål att stärka ställningen i samhället för homosexuella, bisexuella,
transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.
Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades organisations- eller etableringsbidrag och med
vilka belopp. Vidare redovisas jämförande resultat för 2011–2013.

Tabell 7.27 Stöd till organisationer för hbt-personer eller personer med könsöverskridande
identitet eller uttryck 2013, kronor
Organisation

Beviljat, kr

Organisationsbidrag
EKHO

421 017

HBTs Sverige

733 997

RFSL

3 553 793

Swedish LGBTQ-Initiatives (f.d. Arab Initiativ)

579 542

Transföreningen FPES

500 996

Öppna Moderater

358 653

Etableringsbidrag
Sveriges Förenade HBTQ- studenter

150 000

Totalt

6 297 998

Tabell 7.28 Jämförelse 2011–2013, kronor
Organisationer för
hbt-personer eller för
personer med
könsöverskridande
identitet eller uttryck

2013

2012

Antal
Sökt

2011

Antal

Beviljat

Beviljat, kr

Sökt

Antal

Beviljat

Beviljat, kr

Sökt

Beviljat

Beviljat, kr

Organisationsbidrag

6

6

6 147 998

5

5

6 147 994

4

2

5 848 000

Etableringsbidrag

1

1

150 000

1

1

150 000

4

3

450 000

Totalt

7

7

6 297 998

6

6

6 297 994

8

5

6 298 000

Samtliga sökande organisationer har fått bifall de senaste två åren. Organisationerna är relativt få
och har återkommit som sökande. Ungdomsstyrelsen bedömer att de med tiden har fått en ökad
kunskap om villkoren för bidraget och kraven vid ansökan, vilket gör att samtliga ansökningar
uppfyllde kraven.
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7.9

Statligt stöd till verksamhet mot rasism
och liknande former av intolerans

I regleringsbrevet för 2013 tilldelades Ungdomsstyrelsen 8 320 000 kronor att fördela som stöd till
verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans. Bidraget lämnas i form av
projektbidrag till verksamheter som motverkar eller förebygger rasism eller liknande former av
intolerans som kan ta sig uttryck i bland annat antisemitism, islamofobi, afrofobi, antiziganism och
homofobi.
Nedan redovisas vilka organisationer och stiftelser som beviljades bidrag, till viket ändamål och
med vilka belopp. Vidare redovisas jämförande resultat för 2011–2013.
Tabell 7.29 Stöd till verksamhet mot rasism och liknande former av intolerans 2013, kronor
Organisation och ändamål

Beviljat, kr

Rasism
ABF Dala Finnmark

350 000

Antirasistiska Akademin

301 000

Emrichfonden

605 000

Kvinnofolkhögskolan

758 150

Lärarnas riksförbund

730 600

MINE Etnisk mångfald i näringslivet

650 000

Naturbruksskolornas förening

439 000

PeaceWorks

600 000

Seriefrämjandet
United Africa Riksförbund
Summa:

70 000
200 000
4 703 750

Antisemitism
Judiska församlingen

645 000

Summa

645 000

Islamofobi
Borlänge Islamiska Ungdomsföreningen

575 950

Göteborgs rättighetscenter ‒ mot diskriminering

591 000

Ibn Rushd Studieförbund, Distrikt Mälaren

720 000

Sensus studieförbund

749 300

Summa

2 636 250

Antiziganism
È Romani Glinda

335 000

Summa

335 000

Totalt

8 320 000
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Inom stödformen verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans sökte 75 föreningar
bidrag. Av dessa fick 16 bidrag för projekt som har till ändamål att förebygga och motverka
rasism eller liknande former av intolerans. De beviljade projekten hade som inriktning att arbeta
mot följande områden: rasism (10), antisemitism (1), islamofobi (4), afrofobi (0), antiziganism (1)
och homofobi (0). De flesta som söker bidrag avser att arbeta brett mot rasism och intolerans i olika
former och därför är det fler som beviljas bidrag som har den inriktningen. Även de som vill arbeta
med fler än en specifik form av intolerans finns i den gruppen. Arbete med särskild inriktning mot
homofobi eller afrofobi är mindre vanligt bland ansökningarna och det kan finnas ett behov av att
särskilt prioritera sådana inriktningar i framtiden. Sex av projekten beviljades bidrag för en
fortsättning på fleråriga projekt.

Tabell 7.30 Jämförelse 2011–2013, kronor
Verksamheter mot
rasism och
intolerans
Projektbidrag

2013

2012

Antal
Sökt
75

2011

Antal

Beviljat
16

Beviljat, kr
8 320 000

Sökt
61

Antal

Beviljat
12

Beviljat, kr
8 320 000

Sökt
90

Beviljat
22

Beviljat, kr
8 671 650

Fler sökte och beviljades bidrag under året än under 2012. Däremot beviljades ungefär en lika stor
andel sökande bidrag båda åren, runt 20 procent. Det betyder alltså att de genomsnittliga
bidragsbeloppen till organisationerna var något lägre 2013.
Ungdomsstyrelsen har dessutom på regeringens uppdrag lämnat 1,8 miljoner kronor till stiftelsen
Exit Fryshuset för den avhopparverksamhet från högerextrema, rasistiska och nynazistiska grupper
som stiftelsen bedriver.
Exit har under året fortsatt med sitt individinriktade arbete att erbjuda möjligheter för avhoppare att
lämna destruktiva miljöer och att växa in i en normal tillvaro. De arbetar med rådgivning och
stödsamtal samt social träning av klienter. De ger också handledning till anhöriga samt konsultation
och utbildning till yrkesgrupper som kommer i kontakt med dessa personer. Organisationen har
under 2013 spridit sina erfarenheter i flera europeiska forum och projekt, till exempel ISEC (EU
project Preventing and Countering Far-right Extremism and Radicalisation), ISDEP (Improving
Security By Democratic Participation) samt medverkat i arbetsgruppen för Europeiska
kommissionens RAN (Radicalisation Awareness Network). Exit har under 2012 och 2013
tillsammans med andra verksamheter inom Fryshuset även fått projektmedel från
Ungdomsstyrelsen för att starta och driva ett nationellt resurscenter för avhopparverksamheter
riktade mot olika målgrupper.
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7.10

Statligt stöd till verksamhet som
förebygger och motverkar diskriminering

I regleringsbrevet för 2013 tilldelades Ungdomsstyrelsen 12 000 000 kronor för verksamheter som
förebygger och motverkar diskriminering. Av dessa fanns 11 500 000 kronor att fördela till
organisationer och stiftelser för verksamhet som syftar till att förebygga och motverka
diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Nedan redovisas
vilka organisationer som beviljades bidrag och med vilka belopp.
Tabell 7.31 Stöd för att förebygga och motverka diskriminering 2013, kronor
Organisation

Beviljat, kr

Antidiskrimineringsbyrån MRO-Diskanti

657 000

Antidiskrimineringsbyrån Sydost

789 700

Byrån mot diskriminering i Östergötland

869 960

Centrum för Mänskliga Rättigheter i Värmland

827 960

Centrum mot rasism

633 400

Diskrimineringsbyrån Humanitas

806 960

Forum för Lika Rättigheter-Care

853 960

Göteborgs rättighetscenter mot diskriminering

670 000

Integrationsforum mot rasism

351 000

Malmö mot Diskriminering

882 960

Sensus studieförbund

892 960

Sensus studieförbund

796 960

SIOS

838 960

Uppsala Föreningsråd

790 260

Örebro Rättighetscenter

837 960
11 500 000

Totalt

Tabell 7.32 Jämförelse 2011–2013, kronor
Verksamheter som
förebygger och
motverkar
diskriminering
Verksamhetsbidrag

2013

2012

Antal
Sökt
29

2011

Antal

Beviljat
15

Beviljat, kr
11 500 000

Sökt
24

Antal

Beviljat
16

Beviljat, kr
10 000 000

Sökt
39

Beviljat
22*

Beviljat, kr
9 999 538

* Under 2011 fanns det två ansökningsomgångar, där några organisationer beviljades bidrag vid två tillfällen. Totalt 17 olika organisationer
bedrev antidiskrimineringsverksamhet med stöd från verksamhetsbidraget det året.
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7.11

Statligt stöd till demokratifrämjande verksamhet
och för verksamhet mot våldsbejakande extremism

I regleringsbrevet för 2013 tilldelades Ungdomsstyrelsen 3 000 000 kronor att förmedla till
organisationer som genomför demokratifrämjande verksamhet för att stärka ungas demokratiska
värderingar. Av dessa medel fanns 2 700 000 kronor, motsvarande 90 procent, till förfogande att
fördela. Dessutom tilldelades Ungdomsstyrelsen 4 000 000 kronor att förmedla till organisationer
som arbetar med verksamhet mot våldsbejakande extremism för att förebygga att individer ansluter
sig till våldsbejakande extremistmiljöer eller verksamhet som stöder individer som avser att lämna
sådana miljöer. Minst 3 600 000 kronor, motsvarande 90 procent, fanns att fördela som bidrag. I
regeringsbeslut under året tilldelades Ungdomsstyrelsen ytterligare 90 000 kronor att fördela för
verksamhet mot våldsbejakande extremism. Nedan redovisas vilka organisationer som beviljades
bidrag och med vilka belopp samt antal ansökningar, bifall och avslag.

Tabell 7.33 Statsbidrag för demokratifrämjande verksamhet och verksamhet mot
våldsbejakande extremism 2013, kronor
Organisation

Beviljat, kr

Demokratifrämjande verksamhet
Boo Folkets Hus

243 000

Fryshuset Passus

243 000

Föreningen Ordfront

243 000

Studiefrämjandet i Stockholm

1 051 400

Studiefrämjandet I Umeåregionen

620 440

Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa

200 000

Ungdoms Initiativet
Totalt

98 000
2 698 840

Mot våldsbejakande extremism
African Roots

253 860

AK inspiration

122 375

Brottsofferjouren Värmland

250 000

Djurens Rätt

296 000

Flamman Ungdomarnas Hus

250 000

Hjälpkällan

1 032 000

Exit Fryshuset ‒ Stiftelsen KFUM Söder

1 150 000

Lunds Kickboxningssällskap/real fighter

165 000

Paraply för Kurdiska föreningar i Sverige (PKF)

180 000

Totalt*

3 699 235

* Ungdomsstyrelsen valde att fördela 9 235 kronor mer från anslaget, än vad som minst fanns tilldelat att fördela som bidrag.
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Tabell 7.34 Jämförelse 2011–2013, kronor
2013
Antal

2012

2011

Antal

Antal

Sökt

Beviljat

Beviljat,
kr

Sökt

Beviljat

Beviljat, kr

Sökt

Beviljat

Beviljat,
kr
6 297 911

Förebygga
antidemokratiskt
agerande bland unga*
Demokratifrämjande
verksamhet**
Verksamhet mot
våldsbejakande
extremism

-

-

-

-

-

-

48

12

42

7

2 698 840

45

9

4 469 950

-

-

-

14

9

3 699 235

12

7

3 690 000

-

-

-

Totalt

56

16

6 398 075

57

16

8 159 950

48

12

6 297 911

* Här ingår verksamheterna främja demokratiska värderingar, förebygga antidemokratiskt agerande och ledarskapsutbildning.
** Här ingår även verksamhet med ledarskapsutbildning.

Statsbidrag har lämnats till föreningar och stiftelser som arbetar med demokratifrämjande
verksamhet för att förebygga antidemokratiskt agerande eller med demokrati- och
ledarskapsutbildningar på lokal nivå. Bidrag har också lämnats för verksamheter mot
våldsbejakande extremism som innebär att förebygga att individer ansluter sig till våldsbejakande
extremistmiljöer eller stödja personer som vill lämna sådana miljöer, så kallad avhopparverksamhet.
Fokus har legat på unga i åldern 13‒25 år i riskmiljöer. En annan prioritering under 2013 har varit
att stödja långsiktigt inriktade verksamheter.
Majoriteten av de projekt som beviljats bidrag under 2013 hade påbörjats tidigare år och fick medel
för en fortsättning. På grund av att anslaget var lägre 2013 jämfört med 2012, har dock inte alla
pågående projekt för att främja demokratiska värderingar kunnat få fortsatt stöd och likaså har
endast ett fåtal helt nya projekt kunnat beviljats stöd under året.
En större andel av ansökningarna om bidrag för att motverka våldsbejakande extremism har fått
bifall på sin ansökan under 2013 jämfört med under föregående år. Några orsaker är bättre
ansökningar och att fler känner till att stödet finns.
Det vi har sett i vår uppföljning av de projekt som har genomförts är att den geografiska
spridningen av verksamheterna är stor. Det är något fler projekt som bedrivs i storstäderna
Stockholm, Göteborg och Malmö, men även mindre städer utmärker sig både i norr och i söder.
Målgruppen har varierat från 12 år upp till 28 år. Det förebyggande demokratifrämjande arbetet
riktar sig till en något yngre målgrupp, medan de som redan finns i riskmiljöer eller vill lämna
antidemokratiska miljöer är något äldre. Sammanlagt har projekten nått cirka 6 300 individer under
2012–2013.
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7.12

Statsbidrag för debatt om EU:s framtidsfrågor

Under 2013 hade Ungdomsstyrelsen 3 250 000 kronor att fördela som stöd till projekt som belyser
EU:s framtidsfrågor.
Statsbidrag får enligt förordningen lämnas för verksamhet som belyser Europeiska unionens och
dess medlemsländers utmaningar genom att ta fram och sprida kvalificerade rapporter, studier,
debattinlägg och liknande eller för att anordna seminarier, konferenser och liknande evenemang.
Syftet med statsbidraget är att ge stöd till olika aktörer för att stimulera en mångsidig debatt kring
EU:s framtidsfrågor när det gäller:
1. den ekonomiska krisen och vägar till ökad tillväxt
2. demokrati, medborgarinflytande och grundläggande rättigheter
3. EU:s globala roll och utvidgning
4. reformer av EU:s arbetssätt, institutioner och fördrag.
Under året inkom 29 ansökningar (45 ansökningar 2012). Den sökta summan uppgick till 11,7
miljoner kronor (20,7 miljoner kronor 2012). Det första året som statsbidraget fanns sökte en
mängd olika aktörer, många av dem hade idéer som inte stämde överens med bidragets syfte. År
2013 var antalet organisationer och projekt färre, men överensstämde i högre grad med bidragets
syfte. I tabell 7.35 redovisar vi vilka organisationer som beviljades bidrag, till vilka ändamål och
med vilka belopp.
Tabell 7.35 Statsbidrag för debatt om EU:s framtidsfrågor, 2013, kronor
Organisation

Ändamål*

Beviljat, kr

3, 4

391 240

1

398 760

2, 3 och 4

445 000

2

265 000

Föreningen Arena

1 och 4

270 000

Föreningen för Utvecklingsfrågor

2 och 3

350 000

Kvinna till Kvinna

2

360 000

Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

1

320 000

Utrikespolitiska institutet

3

450 000

Cogito
Entreprenörskapsforum
Fonden för mänskliga rättigheter
FORES

Totalt

3 250 000

* 1 = Den ekonomiska krisen och vägar till ökad tillväxt. 2 = Demokrati, medborgarinflytande och grundläggande rättigheter.
3 = EU:s globala roll och utvidgning. 4 = Reformer av EU:s arbetssätt, institutioner och fördrag.

Tabell 7.36 Jämförelse 2012–2013, kronor
2013

2012

Antal

Projektbidrag

Antal

Sökt

Beviljat

29

9

Beviljat, kr
3 250 000

Sökt

Beviljat

45

7

Beviljat, kr
2 950 000
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7.13

Förvaltningspartnerskap

Myndigheten utsågs till att vara förmedlingsorgan för Sveriges förvaltningspartnerskap under 2013.
Förvaltningspartnerskapet är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet
och den svenska regeringen som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i
Sverige.
Under året har myndigheten planerat och förberett genomförandet och uppföljningen av
förvaltningspartnerskapets insatser som kommer att ske under 2014. Myndigheten har även
kontinuerligt informerat samordningsgruppen för förvaltningspartnerskapet om hur arbetet
fortskrider i enlighet med instruktionerna i regleringsbrevet.
Utöver att förbereda aktiviteter under 2013 bidrog myndigheten till att omkring 120 unga,
ungdomsledare och ett antal lärare kunde delta i den medborgardialog som genomfördes i
Stockholm under hösten. Vi har också producerat och spritt informationsmaterial. Under året har
myndigheten även nått över 130 000 personer via Twitter inom ramen för
förvaltningspartnerskapets aktiviteter. Hashtaggen för medborgardialogen, #eudeb8, var i Sverige
en av de tio mest använda den aktuella dagen (15 oktober 2013).
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7.14

Civila samhället

Partsgemensamt forum

Partsgemensamt forum (PGF) är ett forum för dialog på nationell nivå mellan regeringen och
företrädare för det civila samhällets organisationer. Ungdomsstyrelsen har sedan 2011 haft i
uppdrag att administrera detta forum. I uppgiften ingår att arrangera möten mellan parterna, fungera
som kansli för forumet, medverka i ett presidium tillsammans med representanter från regeringen
och företrädare för det civila samhällets organisationer och att på olika sätt understödja och
dokumentera processen.
I forumet har 20 företrädare från civila samhällets organisationer ingått. Deltagarna utses för ett år i
taget av Ungdomsstyrelsens generaldirektör. Under 2013 ingick följande organisationer: Centrum
mot rasism, Civilförsvarsförbundet, CIVOS (Civilsamhällets organisationer i samverkan), Forum
Syd, Handikappförbunden, Hela Sverige ska leva, Hyresgästföreningen, Ideell kulturallians, RFSL
(Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter), Riksidrottsförbundet,
Saco Studentråd/Saco, SISU idrottsutbildarna, SOUL nationellt nätverk, Svenskt friluftsliv,
Sverigefinska Riksförbundet samt Sverok. RFSL och Sverok var nya organisationer i forumet 2013,
övriga ingick även tidigare år. Från regeringskansliet har följande departement varit företrädda:
Utbildningsdepartementet, Kulturdepartementet och Näringsdepartementet.
Under 2013 har fem möten mellan parterna hållits och samtalen har berört demokrati,
civilsamhällets röstbärarroll, dess särart och kvalitet, former för dialog och samråd samt offentlig
sektors kunskap om civila samhället. En rapport som beskriver 2013 års arbete kommer att spridas
under 2014.
Rapporten Partgemensamt forum 2012 har under 2013 presenterats av Ungdomsstyrelsen vid åtta
arrangemang.

Kunskapsseminarium

Under året har myndigheten genomfört ett första kunskapsseminarium. Liknande seminarium
kommer att genomföras årligen. Seminariet 2013 samlade över 50 deltagare, huvudsakligen från
offentlig sektor som departement, myndigheter och kommuner. Seminariets syfte var att introducera
kunskap om det civila samhället för offentliga aktörer. Ungdomsstyrelsens uppföljningsrapport
Dialog, självständighet och långsiktiga förutsättningar presenterades liksom forskningsöversikter
om kultur och integration. Därutöver presenterades den kommande webbaserade kunskapsportalen.

Europeisk kod för idéburna organisationers medverkan i beslutsprocessen

I regleringsbrevet för 2013 framgår att Ungdomsstyrelsen ska arbeta med att sprida kännedom om
en kod för främjande av idéburna organisationers medverkan i beslutsprocesser (Code of Good
Practice on Civil Participation). Denna kod är ett verktyg för samrådsprocesser som tagits fram av
idéburna organisationer i Europa.
Under 2013 har Ungdomsstyrelsen spridit kunskap om koden vid 24 tillfällen via egna seminarier
och konferenser samt via andras arrangemang. Bland annat utgjorde koden och frågor om
samverkan mellan offentligt och civilt samhälle ett väsentligt inslag i Ungdomsstyrelsens fyra
regionala konferenser kring funktionsnedsättning.
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Organisering och genomförande
Ungdomsstyrelsens arbete med uppdraget inom politiken för det civila samhället omfattar samtliga
enheter. Personalresurser har avsatts och arbetet har genomförts av en myndighetsövergripande
arbetsgrupp. Merparten av resurserna har funnits på enheten för nationell och kommunal
ungdomspolitik där också projektledaren varit placerad. Under 2013 har projektet varit placerat
direkt under generaldirektören, innan årsskiftet lades det på enheten för nationell och kommunal
ungdomspolitik. Myndighetens enhetschefer har varit ansvariga för personalen och tillsammans
utgjort en rådgivande grupp till uppdraget.
Studier om det civila samhället

Myndigheten har på uppdrag av regeringen fördelat 3 500 000 kronor till studier kring identifierade
behovsområden som berör det civila samhället. Syftet är att öka kunskapen om det civila samhällets
utveckling, organisering och samspel med samhället i övrigt. De som kan söka bidraget är forskare
vid högskola, universitet eller annan akademisk forskningsmiljö.
Inför utlysningen gjordes en behovsanalys med stöd av en referensgrupp bestående av
representanter från offentlig sektor, civilsamhälle och akademin. I utlysningen lades därför fokus på
samspelet mellan offentligt och civilt samhälle som till exempel mål- och resultatuppföljning,
dialog och kommunikationsprocesser samt nya former för inflytande. De inkomna ansökningarna
prövades av en vetenskaplig beredningsgrupp, bestående av fyra forskare. Ordförande i
beredningsgruppen har varit professor Michele Micheletti, Stockholms universitet. Övriga
ledamöter har varit professor Anna Meeuwisse, Lunds universitet, adjungerad professor Kenneth
Abrahamsson, Luleå Tekniska universitet och professor emeritus Bernt Gustavsson, Örebro
universitet.
Efter beredning fattade Ungdomsstyrelsens generaldirektör beslut om vilka som tilldelades medel.
Totalt inkom 39 ansökningar från forskare från 15 olika universitet och högskolor. Tre ettåriga
projekt fick stöd med följande inriktningar: pensionärsorganisationers inflytande i äldreomsorgen,
civilsamhällets roll i socialt utsatta bostadsområden samt hur väl intresseorganisationer
representerar medborgares åsikter i sin kommunikation med den nationella politiken. Ett projekt om
jämställdhetsarbete inom idéburna organisationer tilldelades ett utvecklingsstöd.
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8

Ekonomisk redovisning
8.1

Resultaträkning

(tkr)

Not

2013

2012

1

59 437
3 881
19 597
70

55 020
3 227
11 112
343

82 985

69 702

-48 110
-5 800
-27 993
-49
-1 033

-44 518
-5 544
-18 480
-68
-1 092

-82 985

-69 702

0

0

-39

0

39

0

0

0

342 848

347 037

1 300

1 300

25 998
-370 025

20 035
-367 955

121

417

121

417

Verksamhetens intäkter
Intäkter av anslag
Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

2
3
4

Summa

Verksamhetens kostnader
Kostnader för personal
Kostnader för lokaler
Övriga driftkostnader
Finansiella kostnader
Avskrivningar och nedskrivningar

5
6
7
8

Summa

Verksamhetsutfall

Uppbördsverksamhet
Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Medel som tillförts statens budget från
uppbördsverksamhet

9

Saldo

Transfereringar
Medel som erhållits från statens budget för
finansiering av bidrag
Medel som erhållits från myndigheter för
finansiering av bidrag
Övriga erhållna medel för finansiering av
bidrag
Lämnade bidrag

10
11

Saldo

Årets kapitalförändring

12
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8.2

Balansräkning
2013-12-31

2012-12-31

679

701

679

701

1 353

1 648

1 353

1 648

280
1 859
1 131

356
1 467
993

3 270

2 816

1 572
6 471

1 468
2 190

8 043

3 658

1 948

276

1 948

276

Kassa och bank
Behållning räntekonto i Riksgäldskontoret
Kassa och bank

2 972
19 286

4 868
27 978

Summa

22 258

32 846

SUMMA TILLGÅNGAR

37 551

41 946

(tkr)

Not

TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för utveckling

13

Summa
Materiella anläggningstillgångar
Maskiner, inventarier, installationer m.m.

14

Summa
Fordringar
Kundfordringar
Fordringar hos andra myndigheter
Övriga fordringar

15

Summa
Periodavgränsningsposter
Förutbetalda kostnader
Upplupna bidragsintäkter

16
17

Summa
Avräkning med statsverket
Avräkning med statsverket
Summa

18
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2013-12-31

2012-12-31

649
121

232
417

770

649

2 032
2 468
5 016
585

2 349
2 322
3 692
1 830

10 101

10 193

3 729
22 951

3 746
27 358

Summa

26 680

31 104

SUMMA KAPITAL OCH SKULDER

37 551

41 946

(tkr)

Not

KAPITAL OCH SKULDER
Myndighetskapital
Balanserad kapitalförändring
Kapitalförändring enligt resultaträkningen

19

Summa
Skulder m.m.
Lån i Riksgäldskontoret
Skulder till andra myndigheter
Leverantörsskulder
Övriga skulder

20
21
22

Summa
Periodavgränsningsposter
Upplupna kostnader
Oförbrukade bidrag

23
24
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8.3

Anslagsredovisning

Redovisning mot anslag
Anslag
(tkr)

Ingående
överföringsbelopp

Årets
tilldelning
enl regleringsbrev

Omdisponerade
anslagsbelopp

Indragning

Totalt
disponibelt
belopp

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

Not

Uo 1 6:1 Ramanslag
Allmänna val och
demokrati
ap. 21 Handlingsplan - del
till Ungdomsstyrelsen för
avhopparverksamhet
ap. 22 Handlingsplan - del
till Ungdomsstyrelsen för
demokratiska värderingar
ap. 23 Ett Europa för
medborgarna
Uo 1 9:1 Ramanslag
Svenska institutet för
europapolitiska studier
samt EU-information
ap. 4 Ungdomsperspektiv
på Europavalet 2014
ap. 6 Statsbidrag för
verksamhet som belyser
EU:s framtidsfrågor

25

11

4 000

26

31

3 000

27

Uo 13 1:1 Ramanslag
Integrationsåtgärder
ap .4 Mentorskapsprojekt
2010-2012
ap. 13 Statsbidrag till
organisationer bildade på
etnisk grund
Uo 13 2:2 Ramanslag
Åtgärder mot
diskriminering och
rasism m.m.
ap. 1 Stöd för verksamhet
som motverkar rasism och
liknande former av
intolerans
ap. 2 Stöd till
organisationer för
homosexuella, bisexuella
och transpersoner
ap. 3 Stöd för verksamhet
som förebygger och
motverkar diskriminering
ap. 7 Stöd för insatser mot
rasism och liknande
former av intolerans

1

-11

4 090

-4 062

28

-31

3 000

-2 970

30

250

250

-250

0

400

400

-400

0

-1

3 600

-3 599

1

-1

0

3 600

1

90

68

18 905

-68

18 905

-18 644

261

71

8 320

-71

8 320

-7 945

375

6 298

-6 298

0

12 000

-11 714

286

1 800

-1 800

0

6 298

28

29

0

90

12 000

1 800

-90
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Anslag
(tkr)

Ingående
överföringsbelopp
Not

Uo 13 3:1 Ramanslag
Särskilda
jämställdhetsåtgärder
ap. 9 Jämställdhetsprojekt
ap. 11 Särskilda
jämställdhetsåtgärder del till US
Uo 17 12:1 Ramanslag
Ungdomsstyrelsen
ap. 1 Ungdomsstyrelsen
Uo 17 12:2 Ramanslag
Bidrag till nationell och
internationell
ungdomsverksamhet
ap. 1 Statsbidrag till
ungdomsorganisationer
ap. 2 Nationellt kontor för
EU-program
ap. 3 Utvecklingsinsatser
gentemot kommuner
ap. 4 Attityd- och
värderingsstudie 2013
ap. 7 Bidrag till
internationellt
ungdomssamarbete
ap. 12 Statligt stöd för
organisationers arbete för
barn och ungdomar på
lokal nivå
ap. 13 Attityd- och
värderingsstudie 2012
Uo 17 13:3 Ramanslag
Bidrag för kvinnors
organisering
ap. 1 Bidrag för kvinnors
organisering
Uo 17 13:6 Ramanslag
Insatser för den ideella
sektorn
ap. 5 Uppföljning av
överenskommelser med
det civila samhällets
organisationer
ap. 6 Studier inom
identifierade
behovsområden
Summa

30

Årets
tilldelning
enl regleringsbrev

Omdisponerade
anslagsbelopp

7 000

2 000

3 250

Indragning

Utgifter

Utgående
överföringsbelopp

9 000

-8 783

217

27 550

-26 752

798

31

158

24 300

32

827

31 867

32 694

-31 840

854

71 995

71 995

-71 995

0

2 805

2 805

-2 804

1

6 000

-5 934

66

700

-663

37

160

-160

0

164 180 -162 687

1 493

33

210

6 000

-158

Totalt
disponibelt
belopp

-210

700

34

2

160

-2

35

915

164 180

-915

3

36

570

28 163

-3

0

0

-570

28 163

-27 679

484

37

2 200

2 200

-2 200

0

38

3 558

3 558

-3 500

58

407 668 -402 679

4 989

2 958

401 501

5 340

-2 131
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8.4

Redovisning mot inkomsttitel

Inkomsttitel
(tkr)

Not

Beräknat
belopp

Inkomster

39

0
0

39
39

2811 Övriga inkomster av
statens verksamhet
318 Övriga inkomster

Summa

8.5

Tilläggsupplysningar och noter

Alla belopp redovisas i tusentals kronor (tkr) om inget annat anges. Till följd av detta kan summeringsdifferenser
förekomma.

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisningsprinciper

Myndighetens bokföring följer god redovisningssed och förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring samt
Ekonomistyrningsverkets (ESV) föreskrifter och allmänna råd till denna. Årsredovisningen är upprättad i enlighet
med förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag samt ESV:s föreskrifter och allmänna råd till
denna.
I enlighet med ESV:s föreskrifter till 10 § FBF (Förordning om myndigheters bokföring) tillämpar myndigheten
brytdagen den 5 januari. Eftersom detta är en söndag blir brytdagen fredagen den 3 januari 2014.
Brytdagen föregående år var den 4 januari. Efter brytdagen har fakturor överstigande 25 tkr bokförts som
periodavgränsningsposter. Motsvarande beloppsgräns föregående år var 20 tkr.
Kostnadsmässig anslagsavräkning
Semesterdagar som intjänats före år 2009 avräknas fr.o.m. år 2009 anslaget först vid uttaget enligt
undantagsbestämmelsen. Utgående balans år 2012, 1 435 tkr, har år 2013 minskat med 394 tkr.
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Värderingsprinciper
Anläggningstillgångar

Som anläggningstillgångar redovisas egenutvecklade dataprogram, maskiner och inventarier med mera som har ett
anskaffningsvärde om minst 20 tkr och en beräknad ekonomisk livslängd som uppgår till lägst tre år.
Investeringarna redovisas i balansräkningen och avskrivning sker enligt den ekonomiska livslängd som fastställts
för de olika kategorierna av anläggningstillgångar.
Avskrivning sker från den månad som tillgången tas i bruk. Bärbara datorer och övrig bärbar datorutrustning
kostnadsbokförs, då den beräknade livslängden understiger tre år.

Tillämpade avskrivningstider
3 år

Datorer och kringutrustning

5 år

Övriga kontorsmaskiner och inredningsinventarier

5 år

Bilar och transportmedel

6 år

Arkivinventarier, datornätverk och larmanläggning

5 år

Egenutvecklat dataprogram, ärendehanteringssystem

Omsättningstillgångar
Fordringar har tagits upp till det belopp som de efter individuell prövning beräknas bli betalda. Fordringar i
utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.

Skulder
Skulderna har tagits upp till nominellt belopp. Skulder i utländsk valuta har värderats till balansdagens kurs.

Anställdas sjukfrånvaro
Uppgifter om anställdas sjukfrånvaro redovisas i kapitel 6.
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Ersättningar och andra förmåner
Insynsrådet
Ledamöter

Ledamot
perioden

Ersättning
(kr)

Pia Enochsson

1301-1309

1 450

Ellen Landberg
Wadih El-Achkar
Soma Amin
Felix König

1301-1304
1301-1312
1301-1312
1301-1312

0
4 350
2 900
5 800

Andra råds- och
styrelseuppdrag
Myndigheten för Yrkeshögskolan,
Styrelsen för Kåpan, Arbetsgivarverket
Diskrimineringsombudsmannen,
Folke Bernadotte-akademin och Forum för
levande historia

Andreas Carlsson
Kristina Ljungros

1301-1312
1301-1312

0
5 800

Styrelsen för Samhällsgemenskaps Förlags Aktiebolag

Stefan Bergh
Devin Rexvid
Annelie Roswall Ljunggren

1301-1312
1301-1312
1301-1312

4 350
1 450
4 350

Miljonlotteriet International AB (IOGT-NTO)

Ledande befattningshavare Ordförande
Generaldirektör
Per Nilsson
Bilförmån
Tf generaldirektör
Inger Ashing

Generaldirektör
Alice Bah Kuhnke

perioden
1301-1307

Lön (kr)
801 852

RFSU AB och IPPF EN (RFSU:s internationella
paraplyorganisation)
-

Andra styrelseuppdrag
Centrum för idrottsforskning
Norges Idrottshögskola
HTK service AB, Huddinge tennisklubb

9 513
1308-1308

69 200

1309-1312

340 000

Rädda Barnen
Arvsfondsdelegationen
Statens Institutionsstyrelse
Doberman AB, styrelseledamot till april 2014
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NOTER
(tkr)

Resultaträkning
Not

1

2013

2012

59 437
59 437

55 020
55 020

2013

2012

31 445

31 762

Nationellt kontor för EU-program

2 804

2 700

Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

3 610

4 004

18 621

13 449

0

997

Handlingsplan - del till US - för avhopparverksamhet

363

299

Handlingsplan - del till US - för demokratiska värderingar

272

499

Ett Europa för medborgarna

250

200

Ungdomsperspektiv på Europavalet 2014

400

0

EU:s framtidsfrågor

349

348

Bidrag till internationellt ungdomssamarbete

160

263

663
500
0
59 437

0
0
499
55 020

Intäkter av anslag
Intäkter av anslag
Summa
Specifikation anslagsposter
Ungdomsstyrelsen

Särskilda jämställdhetsåtgärder - del till US
Attityd- och värderingsstudie 2012

Attityd- och värderingsstudie 2013
Stöd till verksamhet som förebygg. o motverkar diskrimin.
Mentorskapsprojekt 2010-2012
Summa

Summa "Intäkter av anslag" samt "Medel som erhållits från statens budget för finansiering
av bidrag" (402 285 tkr) skiljer sig från summa "Utgifter" i anslagsredovisningen (402 679
tkr) på samtliga anslag.
Skillnaden (394 tkr) beror på minskning av semesterlöneskuld som intjänats före 2009
(- 1 435 tkr). Denna post har belastat anslaget 17 12:1, ap. 1, Ungdomsstyrelsen, men inte
bokförts som en kostnad i resultaträkningen.

Not

2

Intäkter av avgifter och andra ersättningar
Intäkter enligt 4 § avgiftsförordningen *
övriga intäkter av avgifter och andra ersättningar
Summa
* varav tjänsteexport 30 tkr.

3 879
2
3 881

3 227
0
3 227
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Not

3

2013

2012

19 597
19 597

11 112
11 112

Specifikation intäkter av bidrag

2013

2012

Skolval 2014, förberedelser, medel från Justitiedepartementet

1 449

0

Uppdrag Temagruppen unga i arbetslivet, medel från
Europeiska Socialfonden

8 663

4 551

216

220

SALTO-IRC och Informationstjänsten Eurodesk, EU-medel

4 319

3 971

Uppdrag TCP-aktiviteter inom EU-programmet Ung och Aktiv
i Europa, EU-medel

2 297

2 345

0

25

Intäkter av bidrag
Intäkter av bidrag

Summa

Uppdrag Ett Europa för medborgarna, EU-medel
Uppdrag EU-programmet Ung och Aktiv i Europa inkl.

Uppdrag Frivilligåret 2011, EU-medel
Förvaltningspartnerskapet (EU-medel)
Övriga diverse regeringsuppdrag
Summa

Not

4

5

0
0

19 597

11 112

64
0
6
70

30
11
302
343

32 604
15 506
48 110

30 088
14 430
44 518

5 800
5 800

5 544
5 544

3 163
3 916
2 309
14 492
4 113
27 993

2 282
2 946
2 015
7 751
3 486
18 480

Finansiella intäkter
Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Övriga ränteintäkter
Övriga finansiella intäkter
Summa

Not

357
2 296

Kostnader för personal
Lönekostnader (exkl. arbetsgivaravgifter, pensionspremier och
andra avgifter enligt lag och avtal)
Övriga kostnader för personal
Summa
Resultatposten Kostnader för personal har ökat i förhållande till år 2012.
Skillnaden beror till största delen på att personalen har ökat med 2,78 årsarbetskrafter samt lönerevisioner.

Not

6

Kostnader för lokaler
Kostnader för lokaler
Summa

Not

7

Övriga driftkostnader
Resekostnader
Konferenskostnader
Datakostnader (konsulter, licenser och tillbehör)
Övriga konsultuppdrag
Övriga driftskostnader
Summa
Resultatposten Övriga driftkostnader har ökat i förhållande till år 2012.
Övriga konsultuppdrag är den post som har ökat mest. Det är främst
två uppdrag som utgör den största ökningen;
Förberedelser för Skolval och konsultuppdrag Utbildningsradion inom
Temagruppen Unga i arbetslivet.
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Not

8

Ränta på räntekonto i Riksgäldskontoret
Ränta på lån i Riksgäldskontoret
Övriga finansiella kostnader
Summa

Not

9

2013

2012

0
23
26
49

2
44
22
68

39
39

0
0

26 103
-105
25 998

20 489
-454
20 035

2 500
9 344

0
7 747

354 451
1 000
2 730
370 025

358 581
0
1 627
367 955

121
121

417
417

Finansiella kostnader

Intäkter av avgifter m.m. som inte disponeras
Återbetalning av bidrag *
Summa
* Se även Not 39

Not

Not

10 Övriga erhållna medel för finansiering av bidrag
Utbetalda bidrag inom EU-programmet Ung och Aktiv i
Europa 2010-2013
Utbet/återbet bidrag av medel från AB Svenska Spel
Summa
11 Lämnade bidrag
Bidrag till statliga myndigheter
Bidrag till kommuner för konsumtion
Bidrag till övriga organisationer och ideella föreningar för
konsumtion
Lämnade bidrag till privata företag och privatägda
Lämnade bidrag till enskilda personer
Summa

Not 12 Årets kapitalförändring
Periodiseringsdifferenser transfereringsverksamhet
Summa

UNGDOMSSTYRELSEN

2014-02-24

88 (96)

ÅRSREDOVISNING 2013

Balansräkning
2013-12-31

2012-12-31

1 720
352
2 072
-1 019
-374
-1 393
679

1 720
0
1 720
-675
-344
-1 019
701

5 962
496
-753
5 705

6 035
239
-312
5 962

-4 314
-659
621
-4 352
1 353

-3 877
-749
312
-4 314
1 648

Fordran ingående mervärdesskatt
Kundfordringar hos andra myndigheter

1 820
39

1 396
42

Övriga fordringar hos andra myndigheter
Summa

0
1 859

29
1 467

Förutbetalda hyreskostnader

1 319

1 282

Övriga förutbetalda kostnader
Summa

253
1 572

186
1 468

1 303

359

5 109
59

1 831
0

6 471

2 190

Not 13 Balanserade utgifter för utveckling
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 14 Maskiner, inventarier, installationer m.m.
Ingående anskaffningsvärde
Årets anskaffningar
Årets försäljningar/utrangeringar, anskaffningsvärde
Summa anskaffningsvärde
Ingående ackumulerade avskrivningar
Årets avskrivningar
Årets försäljningar/utrangeringar, avskrivningar
Summa ackumulerade avskrivningar
Utgående bokfört värde

Not 15 Fordringar hos andra myndigheter

Not 16 Förutbetalda kostnader

Not 17 Upplupna bidragsintäkter
Upplupna bidagsintäkter, EU-medel, till verksamhet (uppdrag SaltoIRC, Eurodesk, Ett Europa för medborgarna) och bidrag (uppdrag
Ung och Aktiv i Europa 2013)
Upplupna bidragsintäkter, medel från Europeiska socialfonden,
(uppdrag Temagruppen Unga i arbetslivet)
Upplupna bidragsintäkter, Nordiska Ministerrådet (uppdrag
Flera unga i arbete i Norden)
Summa

UNGDOMSSTYRELSEN

2014-02-24

89 (96)

ÅRSREDOVISNING 2013

2013-12-31

2012-12-31

-39

0

39

0

0

0

-332

6 326

370 839

370 295

-368 746

-376 953

1 761

-332

-827

-647

31 840
-31 867
-854

32 070
-32 250
-827

1 435

1 743

-394
1 041

-308
1 435

Not 18 Avräkning med statsverket
Uppbörd
Redovisat mot inkomsttitel
Uppbördsmedel som betalats till icke-räntebärande flöde
Fordringar/Skulder avseende Uppbörd
Anslag i icke räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Medel hänförbara till transfereringar m.m. som betalats till icke
räntebärande flöde
Skulder avseende anslag i icke räntebärande flöde
Anslag i räntebärande flöde
Ingående balans
Redovisat mot anslag
Anslagsmedel som tillförts räntekonto
Skulder avseende anslag i räntebärande flöde
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Ingående balans
Redovisat mot anslag under året enligt undantagsregeln
Fordran avseende semesterlöneskuld som inte har
redovisats mot anslag
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Ingående balans

0

655

5 399

5 234

-374 106
368 707
0
0

-382 842
376 953
0
0

1 948

276

Kapitalförändring enligt föregående års resultaträkning

649

232

Summa

649

232

Inbetalningar i icke räntebärande flöde
Utbetalningar i icke räntebärande flöde
Betalningar hänförbara till anslag och inkomsttitlar
Saldo
Övriga fordringar/skulder på statens centralkonto
Summa Avräkning med statsverket

Not 19 Balanserad kapitalförändring
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Not 20 Lån i Riksgäldskontoret

2013-12-31

2012-12-31

2 349
848
-1 165

3 203
239
-1 093

Utgående balans

2 032

2 349

Beviljad låneram enligt regleringsbrev
Utnyttjad låneram

3 500
2 032

3 500
2 349

554
945
969
2 468

610
803
909
2 322

852
-436
169
585

713
-1 308
2 425
1 830

Avser lån för investeringar i anläggningstillgångar.
Ingående balans
Under året nyupptagna lån
Årets amorteringar

Not 21 Skulder till andra myndigheter
Utgående mervärdesskatt
Arbetsgivaravgifter
Leverantörsskulder andra myndigheter
Summa

Not 22 Övriga skulder
Personalens källskatt
Valutakursreglering
Övriga skulder
Summa

Balansposten Övriga skulder har minskat i förhållande till år 2012. Minskningen beror på återbetalningar
av bidrag till kommissionen av återstående bidragsmedel inom EU-programmet Ung och Aktiv i Europa
för åren 2008–2009 och valutakursregleringen för år 2013 är betydligt mindre än för år 2012.

Not 23 Upplupna kostnader
Upplupna semesterlöner och löner inklusive sociala avgifter
Övriga upplupna kostnader*
Summa

3 514
215
3 729

3 433
313
3 746

* Av dessa medel är 65 tkr uppbokade medel för kompetensväxlings- och kompetensutvecklingsåtgärder.
Beslut har fattats om till vilka ändamål medlen ska användas och avsikten är att de ska användas under år 2014.

Not 24 Oförbrukade bidrag
Bidrag som erhållits från annan statlig myndighet
varav som förväntas tas i anspråk:
inom tre månader
EU-medel, till uppdragen Förvaltningspartnerskap och Ung och
Aktiv i Europa 2013
varav som förväntas tas i anspråk:
mer än tre månader till ett år
EU-medel, EU-programmet Ung och Aktiv i Europa, till
bidrag och till TCP-aktiviteter
varav som förväntas tas i anspråk:
inom tre månader
mer än tre månader till ett år
mer än ett år till tre år
Summa
varav för transfereringar

510

200

510
1 636

262

1 636
20 805

26 896

6 000
7 500
7 305
22 951

27 358

18 041

24 465
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Anslagsredovisningen
Not 25
Uo 1.6:1, ap. 21, Handlingsplan – del till Ungdomsstyrelsen för avhopparverksamhet
Enligt regleringsbrev och ändringsbeslut 2013-11-28 (Ju 2013/8086/D) disponerar Ungdomsstyrelsen 4 090 tkr på
anslagsposten. Ungdomsstyrelsen får använda högst 400 tkr till administrativa kostnader för genomförande av
uppdraget. Ungdomsstyrelsen har använt 363 tkr i enlighet med regleringsbrev.

Not 26
Uo 1.6:1, ap. 22, Handlingsplan – del till Ungdomsstyrelsen för demokratiska värderingar
Enligt regleringsbrev disponerar Ungdomsstyrelsen på 3 000 tkr på anslagsposten. Ungdomsstyrelsen får använda högst
300 tkr till administrativa kostnader för genomförande av uppdraget. Ungdomsstyrelsen har använt 272 tkr i enlighet
med regleringsbrev.

Not 27
Uo 1.9.1 ap. 6, Statsbidrag för verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor
Enligt regleringsbrev disponerar Ungdomsstyrelsen 3 600 tkr på anslagsposten. Ungdomsstyrelsen får använda högst
350 tkr för finansiering av administration samt till kostnader betingade av informations- och kommunikationsinsatser
när det gäller statsbidraget. Ungdomsstyrelsen har använt 349 tkr i enlighet med regleringsbrev.

Not 28
Uo 13 2:2, ap. 3, Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering
Enligt regleringsbrev disponerar Ungdomsstyrelsen 12 000 tkr på anslagsposten. Ungdomsstyrelsen får använda högst
500 tkr för handläggning, uppföljning och informationsinsatser. Ungdomsstyrelsen har använt 500 tkr i enlighet med
regleringsbrev.

Not 29
Uo 13 2:2, ap. 7, Stöd för insatser mot rasism och liknande former av intolerans
Enligt regleringsbrev ska Ungdomsstyrelsen efter rekvisition betala ut 1 800 tkr till stiftelsen Exit Fryshuset för den
verksamhet som stiftelsen bedriver för att hjälpa människor att lämna nazistiska och rasistiska miljöer. Medlen ska
rekvireras senast den 1 november 2013. Medlen har efter rekvisition utbetalats den 7 mars 2013. Medlen har använts till
Exit Fryshusets verksamhet för att driva och utveckla avhopparverksamhet.

Not 30
Uo 13 3:1, ap. 9, Jämställdhetsprojekt
Enligt regleringsbrev och ändringsbeslut 2013-10-17 (U2013/6125/JÄM) disponerar Ungdomsstyrelsen 9 000 tkr på
anslagsposten Jämställdhetsåtgärder. Återbetalade bidragsmedel disponeras av Ungdomsstyrelsen för nya åtaganden.
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Not 31
Uo 13 3:1 ap. 11, Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till US
Enligt regleringsbrev och ändringsbeslut 2013-01-24 (U2013/378/JÄM), 2013-09-26 (U2013/5290/JÄM) och 2013-1017 (U2013/6125/JÄM) disponerar Ungdomsstyrelsen medel inom anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder – del
till US, till uppdrag enligt nedan specifikation:

Uppdrag enligt regleringsbrev
Uppdrag att analysera och följa upp projekt som
finansieras med bidrag enligt förordningen
(2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt
och redovisats till myndigheten
Uppdrag att genomföra insatser mot kränkningar och
trakasserier och hot via internet och andra interaktiva
medier
Uppdrag att förebygga sexuell exploatering av
ungdomar via internet och andra interaktiva medier
Uppdrag att ta fram kunskapsstöd som är inriktat på
attityder och värderingar kring jämställdhet,
maskulinitet och våld

Tilldelade
medel

Utgående
överföringsbelopp

Utgifter

250

250

0

2 000

1 998

2

300

259

41

5 000

4 969

31

5 000

4 918

82

300

290

10

- varav till bidrag

2 700

2 689

11

Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser för att
skapa öppna och fördomsfria miljöer för unga hbtpersoner

4 000

3 986

14

0

-122

122

- varav till verksamhet

1 000

974

26

- varav till bidrag
Uppdrag att utifrån barnrätts- och
jämställdhetsperspektiv kartlägga föreningslivets
arbete för att förebygga och förhindra sexuella
övergrepp mot barn och unga

6 000

5 565

435

1 000

976

24

27 550

26 752

798

Uppdrag att genomföra utbildningsinsatser i syfte att
förebygga att ungdomar blir utsatta för sexuell
exploatering via internet och interaktiva medier
Uppdrag att fördela bidrag för jämställdhetsarbetet
till nationella minoriteternas organisationer
- varav till verksamhet

Uppdrag att stödja organisationers arbete mot
diskriminering och för jämställdhet inom den egna
organisationen
- återbetalda bidrag, fördelade före 2013
Uppdrag att fördela bidrag till ideella organisationer
som vill arbeta med engagemangsguider

Summa enligt anslagsredovisning
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Enligt regleringsbrevet för anslagsposten Särskilda jämställdhetsåtgärder – del till US får Ungdomsstyrelsen inom
uppdraget engagemangsguider, av tilldelade medel på 7 000 tkr, använda högst 500 tkr för myndighetens administrativa
kostnader och högst 500 tkr för en utvärdering. Ungdomsstyrelsen har använt sammanlagt 974 tkr i enlighet med
regleringsbrevets villkor.
Enligt regleringsbrevet för Ungdomsstyrelsen inom uppdraget att fördela bidrag för jämställdhetsarbetet till de
nationella minoriteternas organisationer disponerar Ungdomsstyrelsen 3 000 tkr. Av medlen får högst 300 tkr användas
för administrativa kostnader. Ungdomsstyrelsen har använt 290 tkr till administrativa kostnader.
Enligt regeringsbeslut A2011/2968/DISK, 2011-07-07 får Ungdomsstyrelsen av de 2 700 tkr som ska användas till
projektbidrag högst fördela 500 tkr för stöd för kvinnors organisering och nätverksarbete inom respektive nationell
minoritet och högst fördela 500 tkr som bidrag till samverkan mellan de nationella minoriteterna på jämställdhets- och
diskrimineringsområdet. Ungdomsstyrelsen har fördelat 500 tkr till kvinnors organisering och nätverksarbete och 249
tkr till samverkan mellan de nationella minoriteterna.
Not 32
Uo 17 12:1 ap. 1, Ungdomsstyrelsen
Enligt regleringsbrevet disponerar Ungdomsstyrelsen hela ingående överföringsbeloppet då detta understiger tre procent
av föregående års tilldelning på 32 250 tkr. Ungdomsstyrelsen disponerar en anslagskredit på 956 tkr.
Ungdomsstyrelsen har inte utnyttjat krediten. Av anslaget har beräknats 4 700 tkr för myndighetens uppdrag inom
politiken för det civila samhället. Ungdomsstyrelsen har använt 5 033 tkr.
Not 33
Uo 17 12:2 ap. 3, Utvecklingsinsatser gentemot kommuner
Enligt regleringsbrev för Ungdomsstyrelsen ska återbetalning av utbetalade bidrag under 2013 redovisas mot anslag.
Av utgående överföringsbelopp på 66 tkr avser 65 tkr återbetalningar av bidragsmedel som har utbetalats före 2013.
Resterande belopp avser övrigt anslagssparande.
Not 34
Uo 17 12:2 ap. 7, Bidrag till internationellt ungdomssamarbete
Enligt regleringsbrev disponerar Ungdomsstyrelsen 160 tkr på anslagsposten Bidrag till internationellt
ungdomssamarbete för ungdomspolitiskt samarbete inom Barentsområdet och arbetsgruppen Joint Working Group on
Youth (JWGY) som ansvarar för Barents Youth Cooperation Office (BYCO) i Murmansk. Medel ska betalas ut mot
faktura från den organisation som ansvarar för administrationen av sekretariatet.
Ungdomsstyrelsen har efter faktura utbetalat 87 tkr (10 tkr euro) till Contribution to BYCO. Resterande medel har
använts till resor, administration och deltagande i möten inom ramen för uppdraget.
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Not 35
Uo 17 12:2 ap. 12 Statligt stöd till organisationernas arbete för barn och ungdomar på lokal nivå
Villkor enligt regleringsbrev och ändring av regleringsbrev för Ungdomsstyrelsen 2013-03-27 (U2013/2026/UC)
redovisas i kapitel 7, Återrapporteringskrav.
Enligt regleringsbrev för Ungdomsstyrelsen ska återbetalning av utbetalade bidrag under 2013 redovisas mot anslag. Av
utgående överföringsbelopp på 1 493 tkr avser hela summan återbetalningar av bidragsmedel som har utbetalats före
2013.
Not 36
Uo 17 13:3 ap. 1 Bidrag för kvinnors organisering
Enligt regleringsbrev för Ungdomsstyrelsen ska återbetalning av utbetalade bidrag under 2013 redovisas mot anslag. Av
utgående överföringsbelopp på 484 tkr avser 439 tkr återbetalningar av bidragsmedel som har utbetalats före 2013.
Resterande belopp avser övrigt anslagssparande.
Not 37
Uo 17 13:6 ap. 5 Uppföljning av överenskommelser med det civila samhällets organisationer
Enligt regleringsbrev disponerar Ungdomsstyrelsen 2 200 tkr på anslagsposten. Av dessa medel får högst 1 300 tkr
användas för uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området
och Sveriges Kommuner och Landsting och högst 900 tkr för uppföljning av överenskommelsen mellan regeringen,
idéburna organisationer inom integrationsområdet och Sveriges Kommuner och Landsting. Ungdomsstyrelsen har
fördelat medel i enlighet med regleringsbrev.

Not 38
Uo 17 13:6 ap. 6 Studier inom identifierade behovsområden
Enligt regleringsbrev och ändringsbeslut 2013-12-12 (U2013/7493/UC) disponerar Ungdomsstyrelsen 3 558 tkr på
anslagsposten. Av dessa medel ska högst 1 000 tkr utbetalas till Ersta Sköndal Högskola för genomförandet av en sådan
befolkningsstudie av kvinnors och mäns ideella och informella insatser som innehåller såväl nationella som
internationella data. Ungdomsstyrelsen har fördelat 1 000 tkr till Ersta Sköndal Högskola i enlighet med villkor i
regleringsbrevet.

Inkomsttitel
Not 39
Inkomsttitel 2811,318 Övriga inkomster
Ungdomsstyrelsen har mottagit återbetalningar av bidrag på sammanlagt 39 tkr av medel som
tidigare var utbetalda på anslagsposterna:
• Mentorskapsprojekt 2010–2012, 15 tkr
• Dialog om samhällets värdegrund, 24 tkr
Ungdomsstyrelsen disponerar inte dessa anslagsposter och återbetalda medel har därför levererats till inkomsttitel.
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8.6

Sammanställning över väsentliga uppgifter

(tkr)

2013

2012

2011

2010

2009

Låneram Riksgäldskontoret
Beviljad
Utnyttjad

3 500
2 032

3 500
2 349

3 500
3 203

3 500
2 879

3 500
3 041

Kontokrediter Riksgäldskontoret
Beviljad
Maximalt utnyttjad

5 000
0

5 000
1 705

5 000
5 557

3 000
4 085

3 000
3 030

64
0

30
2

16
13

2
4

4
7

0
3 881

0
3 227

0
3 840

0
2 484

0
2 295

39

0

-50

578

579

956
0

827
0

813
0

802
0

833
0

Anslag
Ramanslag
Anslagssparande
varav intecknat

4 989
0

2 958
0

2 489
0

5 669
3 100

4 819
0

Personal
Antalet årsarbetskrafter (st)
Medelantalet anställda (st)

69,81
73

67,03
68

68,83
70

68,48
70

64,09
66

Driftkostnad per årsarbetskraft

1 174

1 024

1 074

1 089

1 055

121
649

417
232

-795
1 028

917
111

111
0

Räntekonto Riksgäldskontoret
Ränteintäkter
Räntekostnader
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som disponeras
Beräknat belopp enligt regleringsbrev
Avgiftsintäkter
Avgiftsintäkter som ej disponeras
Övriga avgiftsintäkter
Anslagskredit
Beviljad
Utnyttjad

Kapitalförändring*
Årets
Balanserad

* Från och med år 2009 avräknas anslag kostnadsmässigt. Årets kapitalförändring från och med år 2009 består
enbart av resultatet för den bidragsfinansierade verksamheten.
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Beslut om Ungdomsstyrelsens årsredovisning för budgetåret 2013 har tagits av
Ungdomsstyrelsens generaldirektör Alice Bah Kuhnke den 24 februari 2014
Årsredovisningen innehåller följande dokument, som överlämnas till regeringen:
resultatredovisning, resultaträkning, balansräkning, anslagsredovisning, redovisning mot inkomsttitel,
tilläggsupplysningar och noter samt sammanställning över väsentliga uppgifter.
Jag intygar att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av
kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning.
För Ungdomsstyrelsen

Alice Bah Kuhnke
generaldirektör, Ungdomsstyrelsen

Sändlista
Utbildningsdepartementet
Finansdepartementet
Riksdagens utredningstjänst
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
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är en myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det
civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, kommuner och
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